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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 70/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 Considerando a concessão da Movimentação Interna para 

Acompanhamento de Cônjuge para o servidor KELVIN BRENO ROWE 

RODRIGUES, Analista do Judiciário, Matrícula n. 24.676, por meio da 

Portaria n. 1340/2018-DRH, bem como a sua entrada em exercício nesta 

Comarca de Alta Floresta na data de 05 de Novembro de 2018,

 RESOLVE:

 LOTAR o servidor KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, Analista do 

Judiciário, Matrícula n. 24.676, na Secretaria da Segunda Vara desta 

Comarca, com efeitos a partir de 05 de Novembro de 2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à CRH do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 05 de Novembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003907-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DIVINA SOARES DE MOURA MEDRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UEDERSON DE MOURA MEDRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003907-35.2018.8.11.0007. AUTOR(A): LURDES 

DIVINA SOARES DE MOURA MEDRADO RÉU: UEDERSON DE MOURA 

MEDRADO Vistos. Trata-se de ação de interdição c/c pedido liminar 

ajuizada por Lurdes Divina Soares de Moura Medrado em face de 

Uederson de Moura Medrado, ambos qualificados nos autos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CITE-SE e 

INTIME-SE o interditando para comparecer à audiência de entrevista, que 

DESIGNO para o dia 11 de dezembro de 2018, às 13h30min. 

CONSIGNE-SE, no ato citatório que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. 4) Em 

razão da urgência, NOMEIO a Sra. Lurdes Divina Soares de Moura 

Medrado, como curadora provisória do interditando, exclusivamente para 

fins previdenciários. 5) INTIME-SE a curadora provisória para comparecer 

à Secretaria deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para 

comparecer à audiência de entrevista já designada. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003816-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO JOSE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003816-42.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GIVANILDO JOSE DIAS Advogado(s) do reclamante: VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

14h20min., a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

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

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. 8) DEFIRO, também, o pedido de inversão em favor da 

autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de ação que versa 

sobre direito do consumidor e por ser ela parte hipossuficiente na 

produção da prova. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003932-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - 977.324.351-68 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003932-48.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: REGINALDO PAULO DE AZEVEDO Advogado(s) do 

reclamante: JULLY FRANCIELE RUELIS REQUERIDO: ELIMAR CARNEIRO 

MATOS Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio Direto Consensual c/c 
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guarda, alimentos e de direito de visitas ajuizada por Reginaldo Paulo de 

Azevedo e Elimar Carneiro Matos de Azevedo, todos devidamente 

qualificados. Da análise dos autos, pretende a parte autora a procedência 

da ação para que seja decretado o divórcio do casal, bem como a partilha 

de bens e dos rendimentos. Pediu ainda, a concessão da gratuidade da 

justiça alegando que não dispõem de recursos financeiros para arcar com 

o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. Alegam que 

durante o matrimônio o casal adquiriu os seguintes bens: um imóvel, mais 

especificamente um terreno em construção, localizado na Av. das 

Nações, quadra 05, lote 12, residencial Parque das Nações, Alta 

Floresta-MT, avaliado em R$ 27.808,00 (vinte e sete mil e oitocentos e 

oitenta reais) e um veículo VW/Voyage LS, placa JYJ6586, ano fabricação 

1988, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informa que o casal 

possui as seguintes dívidas: um parcelamento do imóvel dividido em 07 

(sete) parcelas de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) e o o 

valor de R$ 8.884,16 (oito mil reais oitocentos e oitenta e quatro reais e 

dezesseis centavos)referente a pavimentação asfáltica do terreno em 

construção. No entanto, os autores atribuíram à causa o valor de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Ocorre que o artigo 292, inciso VI, 

do CPC dispõe que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles” e no caso dos autos a 

somatória dos bens objetos da partilha não correspondem com o valor 

dado a causa, pois ultrapassaria o valor dos bens descritos na exordial, 

ainda que abatido o valor das supostas dívidas. Sem contar com o valor 

da obrigação alimentar (art. 292, III, do CPC/15). Sobre o tema, vejamos o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL. VALOR DA CAUSA. Tratando-se de ação de 

divórcio consensual onde as partes estipulam a partilha dos bens, o valor 

da causa deve corresponder à estimativa do patrimônio a ser partilhado, 

abatidas as referidas dívidas e acrescido o valor de uma anuidade 

alimentar. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação 

Cível Nº 70058547720, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 05/03/2014)”. Grifo 

nosso. Quanto ao pedido de justiça gratuita, denoto que os autores 

declararam não dispor de recursos suficientes para arcar com as 

despesas sem o prejuízo do próprio sustento. Pois bem. No entanto, não 

se trata tal hipótese de mera faculdade da parte autora, ou seja, de livre 

escolha, mas sim, de ato excepcional, resguardado aos casos previstos 

na CNGC/MT, mais precisamente em seu artigo 456, senão vejamos: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. A 

meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. “Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior.” Por essa razão, INTIMEM-SE os autores para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

para CORRIGIR o valor atribuído à causa, fazendo constar, para tanto, o 

valor correto da partilha de bens, bem como dos alimentos, abatendo-se o 

valor das supostas dívidas, nos termos do artigo 292, incisos III e VI, do 

CPC/2015. Em relação ao pleito de gratuidade de justiça, INTIMEM-SE os 

autores para, em igual prazo, juntar aos autos documentos idôneos que 

comprovam a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

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

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o (a) presente decisão/despacho observa o disposto 

no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003809-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003809-50.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VANIA CONTINI LAZZARI Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

JOCELITO POSTINGHER LAZZARI Vistos. Trata-se de ação de divórcio 

litigioso, alimentos e arrolamento de bens c/c pedido liminar ajuizada por 

Vânia Contini Lazzari e Jocelito Postingher Lazzari, ambos qualificados. 

Analisando os autos, vejo que a ação foi proposta pelos autores Vânia 

Contini Lazzari e Jocelito Postingher Lazzari, porém na petição inicial, ora 

são tratados como requerentes, e outras Vania recebe a nomenclatura de 

requerente e Jocelito de requerido. Não obstante a isso, a procuração 

acostada aos autos diz respeito apenas a Vania, inexistindo qualquer 

instrumento procuratório conferido por Jocelito à advogada subscritora. E 

mais, dentre os pedidos formulados na peça inicial, há pleito de citação do 

requerido, entretanto não há ninguém no polo passivo da lide. Diante do 

exposto: 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, para adequar o polo passivo da presente demanda, 

na forma do art. 319, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o(a) 

presente despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, 

no caso de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

Correspondência Devolvida de Id 16352355, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003360-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS OAB - 368.205.801-00 (REPRESENTANTE)

DERCIO VILMAR KYNAST OAB - 299.468.911-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003360-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES 

Advogado(s) do reclamante: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS 

RINCAO DA FLORESTA Vistos. Trata-se de Ação de Anulação de contrato 

de compra e venda e indenização por danos materiais e morais c/c 

antecipação de tutela ajuizada por Margaret Aparecida Pelissari Rodrigues 

contra Centro de Tradições Gaúchas (CTG Rincão de Floresta), 

representado pelo seu presidente Jaime Garcia dos Santos, bem como 

pelo vice-presidente Dércio Vilmar Kynast, todos devidamente qualificado 

nos autos. A autora alega que em 31 de janeiro de 2018 adquiriu da parte 

ré por meio do instrumento particular de compromisso de compra e venda 

04 (quatro) lotes urbanos situados neste Município de Alta Floresta-MT, 

ficando estipulado que pagaria o valor de R$ 533.334,00 (cinquenta e 

trinta e três mil e trezentos e trinta e quatro reais) na forma ajustada no 

contrato, sendo que da referida quantia efetuou o pagamento de R$ 

177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e sete reais), pagos 

da seguinte forma: cheque nº 900016, Caixa Econômica Federal, agência 

1385 c/c 03002818-7, titularidade T. Oliveira Rocha, no valor de R$ 

3.334,00 (três mil e trezentos e trinta e quatro reais); cheque nº 900010, 

Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, titularidade 

Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais); cheque nº 900011, Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 

01025528-4, titularidade Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais); cheque nº 900016, Caixa Econômica 

Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, titularidade Margaret Ap. Pelissari 

Rodrigues, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco reais) e cheque nº 

900017, Caixa Econômica Federal, agência 1385 c/c 01025528-4, 

titularidade Margaret Ap. Pelissari Rodrigues, no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco reais), restando, ainda, mais duas parcelas, sendo uma 

no valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e 

setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de dezembro de 2018, 

e outra no valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos 

e setenta e oito reais) para o dia 20 de dezembro de 2019. Relata que ao 

procurar o Departamento de Engenharia da Prefeitura de Alta Floresta-MT 

visando dar início as regulamentações exigidas para construção, para sua 

surpresa foi informada que as áreas não pertencem à requerida. Requer, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão da de cobranças das parcelas 

vincendas, sendo elas: o valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete 

mil e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de 

dezembro de 2018 e o valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e sete mil 

e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento para o dia 20 de 

dezembro de 2019 e, ainda, seja, oficiado o Cartório de Registro de Imóvel 

competente a existência da presente demanda. No mérito, requer a 

anulação do contrato de compra e venda firmando entre as partes e que o 

requerido seja obrigado a restituir o valor pago corrigido monetariamente, 

além dos juros, despesas contratuais, perdas e danos, custas 

processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). Atribuiu 

à causa o valor de R$ 533.334,00 (quinhentos e trinta e três reais e 

trezentos e trinta e quatro reais). Requer, a autora o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) parcelas por não possuir condições 

econômicas no momento para arcar com as despesas em um pagamento. 

Intimada para emendar a inicial, a fim de indicar o valor do dano moral 

pretendido e comprovar a hipossuficiência momentânea de recursos 

financeiros para arcar com o pagamento das custas (id 15696498), a 

autora acostou declaração do Imposto de Renda, bem como extrato de 

movimentação financeira e comprovantes de água e energia (id 

15933308). Em relação ao pedido de dano moral, a requerente desistiu do 

pleito (id 159334339). No id 15946019 foi certificada a tempestividade das 

manifestações. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

devidamente emenda. Em relação ao pedido de parcelamento das custas 

processuais, DEFIRO o pleito, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC/15 

c/c art. 468, §§ 6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, a serem 

divididas em 6 parcelas mensais, devendo a primeira parcela 

corresponder a percentual de 40% do valor a ser recolhido e os demais 

dividido em 5 parcelas. Insta ressaltar, que o parcelamento das custas se 

apresenta como melhor alternativa para aqueles que não podem suportar 

integralmente o valor de tais despesas, sendo que o parcelamento é 

referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da 

distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no 

curso do processo. Como o prosseguimento do feito ocorrerá somente 

após a comprovação do pagamento de todas as parcelas, sem prejuízo, 

passo a análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 

e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, “in verbis”: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. De tal forma, a tutela de urgência é dividida em 

tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do provimento 

definitivo e do próprio mérito, tutela antecipada do processo, esta como 

medida provisória de natureza antecipatória, de cunho satisfativo e aquela 

como medida provisória de natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois 

bem. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos 

documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os 

requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. 

Isso porque, o contrato de compra e venda acostado no id 15362865 

referente aos 04 lotes urbanos firmado entre a autora e o requerido 

comprovam o negócio jurídico entre as partes, restando presente a 

probabilidade do direito. De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, igualmente se faz presente, tendo em vista que 

o parecer jurídico emitido pela Procuradora do Município de Alta Floresta 

demonstra que o requerido estava negociando área que não lhe pertencia 

e que sabia não ser objeto de doação (id 15362873), o que poderá 

acarretar prejuízos ainda maiores a parte autora, caso ao final da 

demanda, reste comprovado que o requerido vendeu área que não era o 

legítimo proprietário. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do 

CPC/2015, CONCEDO a tutela de urgência pretendida, DETERMINANDO A 

SUSPENSÃO da cobrança das parcelas vincendas relativa ao negócio 

jurídico objeto da lide, sendo elas: o valor de R$ 177.778,00 (cento e 

setenta e sete mil e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento no 

dia 20 de dezembro de 2018 e o valor de R$ 177.778,00 (cento e setenta e 

sete mil e setecentos e setenta e oito reais) com vencimento em 20 de 

dezembro de 2019, devendo o requerido apresentar aos autos as notas 

promissórias referentes as parcelas vincendas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias. OFICIE-SE o Cartório de 

Registro de Imóveis Competente para que proceda a averbação na 

matrícula do imóvel n. 4.335, Livro 2-U quanto a existência da presente 

ação. Intime-se a parte requerida, dando-lhe ciência do teor da presente 

decisão. Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação. 

Após, a parte autora deverá providenciar a emissão das guias via internet. 

Comprovado o pagamento de todas as parcelas, conclusos para as 

deliberações necessárias. Saliento que o não pagamento das parcelas 

acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003360-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS OAB - 368.205.801-00 (REPRESENTANTE)

DERCIO VILMAR KYNAST OAB - 299.468.911-15 (REPRESENTANTE)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 
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pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134630 Nr: 111-24.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro da Silva Moreira

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

- OAB:16.691-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o deferimento do pedido de suspensão do feito em razão 

do que dispõe a Lei n. 13.340/2016, defiro o pedido de fls. 86/86v e 

cancelo a audiência de conciliação outrora designada, determinando a sua 

retirada da pauta de audiência.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133812 Nr: 7202-05.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Trevezanuto Souza

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

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

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revolvendo o 

mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora no pagamento das custas, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

3º, I, do CPC/2015, contudo ficarão as suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS 

pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, eis que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita.Sentença não sujeita a reexame necessário.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141258 Nr: 3646-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Guedes Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

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

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

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Certifico em atendimento à decisão de fls. 142, a existência de valores 

depositados em conta judicial, conforme demonstrativo do extrato 

SisconDJ, fls. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137020 Nr: 1409-51.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau BBA S/A

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

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501-B/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, ERNESTO 

BORGES FILHO - OAB:379/MS, Evandro Cesar Aleandre dos Santos 

- OAB:13.431-A/MT, Flavia V.Andriguetti Borges - OAB:9197-MS, 

Renato Chagas Correa da Costa - OAB:5871-A, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930/GO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o requerido Banco Itaú BBA S.A, já qualificado, ao pagamento 

de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a título de danos morais, em 

favor da requerente Assaf & Assaf Ltda – EPP, também já qualificada, 

devidamente atualizados, com juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ) e correção monetária 

pelo índice INPC desde o arbitramento (súm. 362 do STJ), resolvendo o 

mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC/15.CONDENO, ainda, a requerida 

nas custa e despesas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, 

na forma do art. 85, § 2°, I a IV, do CPC/15. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109759 Nr: 5279-12.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

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

acerca dos Embargos de Declarações, encartados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141702 Nr: 3896-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, Jessíca Aparecida da Silva 

Bervian - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilda Maria Rado Barbosa, Gilberto Alves 

Pereira

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

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 106/127, 

acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111623 Nr: 117-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terravan Construções Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olivia Fernandes Boretti - 

OAB:12.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral, impulsiono os presentes autos com 

a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar, acerca do documento, fls. 70/71, 

requerendo o que entender de direito.

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

 Cod. Proc.: 93622 Nr: 1765-22.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Bonin, PBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bortoluzzi - Espólio

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos fatos dos autos e pedido do Ministério Público, bem como 

anuência da Defensoria Pública, desconstituo a Defensoria do encargo de 

curador especial da menor.

Em prosseguimento ao feito, ABRA-SE vistas ao “Parquet”, para, no prazo 

de 10 (dez) dias se manifestar.

Ciência as partes e à Defensoria Pública.

Após, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115206 Nr: 3569-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do 

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

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

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Certidão o 

trânsito em julgado, após o cumprimento das formalidades legais, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140869 Nr: 3429-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgenaldo Ferreira da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, João Carlos 

Petrucci Junior - OAB:17.452/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

 Vistos.

Certifique a secretaria quanto à existência ou não de valores 

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

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

do CPC.

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

arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113808 Nr: 2297-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 2417-05.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Alberto de Souza

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

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

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

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

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

Paulo Henrique Corrêa Minhoto - OAB:177.342/SP

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Deoclecio Alberto de Souza em face de Mapfre Vera 

Cruz Seguradora S/A., ambos qualificados nos autos.

Os autos vieram conclusos em razão do pedido da requerida de 

cancelamento da audiência de conciliação marcada para o próximo dia 

07/11/2018 por não ter qualquer proposta de acordo e por não ter sido 

observado o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a 

intimação do ato, requerendo, assim o prosseguimento do feito (fls. 

414/414v).

Pois bem. Considerando que a audiência de conciliação foi marcada no dia 

19/10/2018 (fls. 411), acolho o pedido da parte requerida e cancelo a 

audiência de conciliação designada, razão porque determino a sua 

retirada da pauta de audiências.

Por outro lado, compulsando o feito, vejo que a mídia digital encartada às 

fls. 345 referente à audiência de instrução e julgamento realizada em 

08/03/2016 encontra-se com problema técnico por estar sem áudio.

Assim, como foram tomados os depoimentos pessoais do autor e da 

preposta da requerida, procedida a inquirição da testemunha e do 

informante, e tendo na ocasião o advogado da ré interposto agravo de 

instrumento contra a decisão proferida na audiência, estando às razões 

recursais armazenadas na mídia danificada, consoante se vê na ata da 

audiência às fls. 339/340, visando evitar futura alegação de nulidade por 

qualquer das partes, entendo que o ato deve ser refeito.

Portanto, designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/12/2018, às 13h30min, visando colher o depoimento pessoal das 

partes, bem como proceder a oitiva da testemunha José Arildo Martins e 

do informante Juarez Cardoso.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3780-71.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Wander Luiz Pereira, Dezulina Bernardino Pereira

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Wander Luiz Pereira 

representado por sua genitora Dezulina Bernardino Pereira contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados.

Juntaram-se os alvarás de levantamento dos valores depositados (fls. 

225/227).

Vieram-me os autos conclusos.

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

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

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 17610 Nr: 20-32.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza da Silva Acela, Ivandio Pittner Acela

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução proposta pelo Banco Itaú S/A contra Neuza 

da Silva Acela e Ivandio Pittner Acela, todos devidamente qualificados.

Sobreveio a informação do pagamento da dívida (fl. 61).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68802 Nr: 1775-03.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Vasque de Oliveira

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luzia Vasque de 

Oliveira contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntaram-se os comprovantes de depósitos referentes à condenação (fls. 

141/142, 145 e 150).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de liberação dos valores 

incontroversos vinculados aos autos em favor da parte exequente na 

(em) conta (a ser) indicada por ela.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141347 Nr: 3716-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Almeida

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124380 Nr: 2011-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Henrique

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar acerca de 

eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114647 Nr: 3071-21.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industeca - Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar acerca de 

eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 4770-18.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. Falasque Comércio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar acerca de 

eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6603 Nr: 1408-28.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito.

Passado o prazo do arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, iniciando a partir deste momento o prazo referente à 

prescrição intercorrente.

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar acerca de 

eventuais causas interruptivas do prazo prescricional.

PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao 

Sistema Apolo para a contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo 

que for necessário.

INTIME-SE a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117832 Nr: 5812-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Vieira Velho Scariot, Carla Regina Scariot, Emanoel 

Alexandre Scariot, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Icatu Hartford Seguros S/A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10.766/MS, Gustavo 

Padula Drummond - OAB:66.866-A/RS, Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:5871-MS, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos.

Ante a manifestação r. INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se no que entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56493 Nr: 1124-39.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação r. INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se no que entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42410 Nr: 2637-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Claudino da Silva - Me, João Carlos da 

Silva Claudino, Ivone Claudino da Silva, Janete Perin Claudino, Antonio 

Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação r. INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se no que entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94348 Nr: 2588-93.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Barbosa

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a renúncia do exequente quanto a valor que ultrapasse o limite legal 

municipal, expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome da 

parte autora no valor de R$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta 

reais e oitenta centavos), no prazo de 60 (sessenta) dias, observado o 

exposto no artigo 535, § 3°, inciso II do CPC.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias traga 

aos autos os dados bancários para que seja expedido os respectivos 

alvarás judiciais.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

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

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

OAB:17972-O/MT

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

OAB:17.211-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140278 Nr: 3093-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tauan Tiago Miranda

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

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

114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113815, Marcio Henrique Pereira 

Cardoso - OAB:MT 7.659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003752-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. J. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. M. (REQUERIDO)

D. M. D. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1003752-32.2018.8.11.0007 

Valor da causa: $5,724.00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Regulamentação 

de Visitas]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: JACIRA DE JESUS 

MORAIS Endereço: Avenida Perimetral Norte, Chácara Burit, 06, Vila Nova, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALEXANDRE DE FARIA MUNHOZ Endereço: desconhecido Nome: DANILA 

MORAIS DE BRITO Endereço: RUA PIAUÍ, 301, CIDADE ALTA, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA ALEXANDRE DE FARIA MUNHOZ, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecer desde logo o rol de 

testemunhas e documentos, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de ação para regularização da guarda de L.L.M.M., atualmente exercida 

pela avó paterna. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Ação de Guarda, 

alimentos e regulamentação do direito de visitas c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Jacira de Jesus Morais e Loren Lee Morais Munhoz, 

esta representada por aquela, em face de Alexandre de Faria Munhoz e 

Danila Morais de Brito, ambos qualificados nos autos, visando, em suma, a 

obtenção da guarda definitiva de sua neta Loren Lee Morais Munhoz, filha 

dos requeridos. Narra a inicial os seguintes fatos: “No caso em tela, os 

requeridos mantiveram relacionamento amoroso fruto do qual adveio o 

nascimento de Loren Lee Morais Munhoz, no ano de 13/05/2006. Nos anos 

iniciais a pequena permaneceu aos cuidados da genitora, no entanto, por 

não exercer o seu mister da forma esperada, desde 2012 a criança se 

encontra sob a guarda de fato da avó paterna. Em verdade, no ano de 

2012 o genitor da menor Loren Lee se comprometeu a exercer os 

cuidados da filha, inclusive postulou sua guarda judicial (Cód. 103373 e 

117114 - 2ª Vara), todavia, foi sempre a avó paterna quem se 

responsabilizou pela infante, mesmo depois de o pai tomar rumo ignorado. 

Fato é que, desde o ano de 2014, a avó tem exercido a guarda unilateral 

da menor Loren Lee e arcado com todas as obrigações dela decorrentes, 

razão pela qual pretende obter a guarda judicial da neta, o que certamente 

trará maior segurança para a criança e sua guardiã. Não se olvida, no 

entanto, que o contato da menor com os pais importa em benefício para o 

desenvolvimento desta, e, embora nenhum dos genitores manifeste 

interesse em exercer as visitas da pequena, entende necessária a 

regulamentação do regime de visitas para evitar qualquer prática eventual 

por parte dos pais que prejudique a rotina da infante. Desse modo, sugere 

que as visitas sejam estabelecidas a cada quinze dias, durante o dia das 

mães e dia dos pais, cada qual com o genitor homenageado, e em feriados 

alternados. Finalmente, é de se mencionar que ao longo dos últimos quatro 

anos, a avó paterna tem arcado com todas as despesas da menor, 

situação absolutamente injusta diante do quadro financeiro da progenitora. 

Destarte, necessita do auxílio financeiro dos pais para o custeio dos 

gastos imprescindíveis à criação da menor. Embora se desconheça a 

profissão e os rendimentos atuais dos réus, entende-se razoável a 

fixação da pensão alimentícia no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, sem que isso implique em prejuízo do próprio 

sustento” (sic). Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da 

guarda provisória da menor, bem como a fixação de alimentos provisórios 

no percentual de 50% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 

468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) 

mensais. Com a inicial, vieram diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial, 

uma vez que presentes os requisitos legais. Primeiramente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC/15), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. O presente feito deverá 

tramitar sob segredo de justiça (artigo 189, II, do CPC/15). Com base no 

art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de apreciar o 

pleito de tutela de urgência em relação à guarda provisória, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial, devendo ser intimada a assistente 

social, bem como a psicóloga do Juízo para que realize o referido estudo, 

encaminhando o relatório no prazo de 20 (vinte) dias. Quanto ao pedido de 

fixação de alimentos provisórios em favor da menor, uma vez comprovada 

à filiação (certidão de nascimento juntada aos autos), tal pedido deve ser 

deferido. Assim, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos 

dos requeridos, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, que serão devidos a partir da citação e 

prosseguir até decisão final da causa, todo o dia 10 (dez) de cada mês, 

sob as penas da lei, devendo o valor ser depositado em conta bancária a 

ser indicada pela parte autora ou ser entregue pessoalmente a ela. Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do NCPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 15h30min., 

a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida Daniela, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. Em relação ao requerido Alexandre, a autora informou que o 

mesmo atualmente está em local incerto e não sabido. Assim, nos termos 

do artigo 158 do ECA, CITE-SE por edital o requerido Alexandre de Faria 

Munhoz, com prazo de 20 (vinte) dias para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecer desde logo o rol de testemunhas e documentos. Fluído “in albis” o 

prazo da citação por edital, o qual deverá ser certificado nos autos, desde 

já, em observância ao artigo 72, II, do CPC, fica nomeada a Defensoria 

Pública como curadora especial do requerido Alexandre, devendo a 

referida instituição ser intimada pessoalmente para apresentar 

manifestação (observando-se que deverá ser Defensor diverso do 

subscritor da inicial), no prazo legal, se for o caso. Após, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal. Intime-se 

pessoalmente a requerente para comparecimento à audiência. Providencie 

a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias. Ciência a Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ALTA FLORESTA/MT, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DE SANTANA TELES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003841-55.2018.8.11.0007. AUTOR(A): DORALICE 

DE SANTANA TELES SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

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

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

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

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003883-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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VANIA RODRIGUES CHICALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003883-07.2018.8.11.0007. REQUERENTE: VANIA 

RODRIGUES CHICALE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

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

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

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

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, CRM 4232-MT, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito 

(a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003803-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA GUILHERME NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003803-43.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ANTONIA 

APARECIDA GUILHERME NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de ação de aposentadoria 

por idade híbrida ajuizada por Antonia Aparecida Guilherme Nunes contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que 

a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização 

de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 

pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 
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oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003806-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003806-95.2018.8.11.0007. AUTOR(A): PNEULINK 

IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI RÉU: ADEMIR ROLIM DE 

MOURA Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por Pneulink 

Importação e Comércio de Pneu Eireli contra Ademir Rolim de Moura, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora, 

alegando estar passando por dificuldades financeiras requer que lhe 

sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório do essencial. DECIDO. Inicialmente, há que se refletir sob as 

condições em que os benefícios da gratuidade da justiça podem ser 

deferidos, e tendo em vista que no Código de Processo Civil de 2015, o 

tema é disciplinado pelos arts. 98 e ss, há que se fazer certas 

ponderações. Da redação do art. 98, extrai-se que: “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Compulsando os autos, 

verifico que a empresa realmente esta passando por dificuldades 

financeiras, o que garante a esta o direito de usufruir dos benefícios da 

Justiça Gratuita. Ainda, o TJMT tem adotado seguinte entendimento sobre 

o tema: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA DEFERIDO - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE 

COMPROVADA - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – 

INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NA MODALIDADE CONTRATUAL 

ESCOLHIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS 

RECURSOS DESPROVIDOS. Se as circunstâncias evidenciam a 

insuficiência atual de recursos, apta a provocar o deferimento do 

benefício vindicado, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido. (...) 

(Ap 137997/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

26/10/2018)” grifei. Posto isto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão dos benefícios, levando em conta ainda que a parte 

requerente trouxe aos autos o balanço realizado em 31 de dezembro de 

2017, que consignou que a empresa possui um passivo de R$ 

9.185.298,03 (nove milhões e cento e oitenta e cinco mil e duzentos e 

noventa e oito reais e três centavos) (Id. 16133350), ficando evidente que 

arcas com as custas seria extremamente prejudicial a parte demandante. 

Ante o exposto, pelas razões no bojo desta decisão: 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, por preencher os requisitos legais. 2) 

CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, ante a comprovação de que a 

parte autora teria prejuízos ao arcar com as despesas judiciais, 

ressalvando que a presente decisão poderá ser revogada caso seja 

comprovado que a parte não faça jus à concessão. 3) Tratando-se de 

monitória de pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com 

documento comprobatório da probabilidade da existência do direito 

alegado pela parte autora (documentos juntados com a inicial), EXPEÇA-SE 

MANDADO MONITÓRIO de PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à 

parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC/2015, 

art. 701). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item 

“3” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 3.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 4) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003911-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA EMANUELI BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003911-72.2018.8.11.0007 

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

do reclamante: MARCELO BRASIL SALIBA, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA REQUERIDO: AMANDA EMANUELI 

BEZERRA Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A. contra Amanda 

Emanueli Bezerra, ambos devidamente qualificados. Conforme 

entendimento jurisprudencial, o valor da causa nas ações de busca e 

apreensão deve corresponder ao valor da dívida (parcelas vencidas e 

vincendas). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. 

ADMISSIBILIDADE DA NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA 

PELO CREDOR ANTES DA CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE 

DEVERÃO SER ANALISADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 

AI 0453563-7 - Ponta Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - 

Unanime - J. 13.02.2008)”. Compulsando os autos, vejo que a parte autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 1.912,24 (um mil novecentos e doze reais e 

vinte e quatro centavos), contudo este não corresponde ao valor da dívida 

(parcelas vencidas e vincendas), uma vez que a planilha acostada aos 

autos indica que o valor do débito atualizado corresponde a R$ 12.356,80 

(doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), bem como 

descreve a petição inicial. A jurisprudência tem permitido a retificação de 

ofício do valor da causa. Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À 

CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM 

NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos 

Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da 

causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício 

quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em 

patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando 

possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao 

feito. (...) Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à 

causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. (...) 

(CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
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SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)”. Sendo assim, de 

acordo com a planilha de cálculo acostada aos autos, o valor da dívida é 

de R$ 12.356,80 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta 

centavos), devendo ser este o valor da causa, razão pela qual, nos 

termos do § 3º do artigo 292 do CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o valor dado 

à causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC): 1. Proceder ao recolhimento das custas 

processuais inicialmente atribuídas ou juntar aos autos os respectivos 

comprovantes; e 2. Proceder ao recolhimento complementar das custas 

devidas. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000094-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA 86773453100 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CRISTINA SIMAO NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000094-97.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOSIANE 

MADALENA 86773453100 RÉU: HERICA CRISTINA SIMAO NUNES Vistos. 

Trata-se de ação monitória proposta por Josiane Madalena 86773453100, 

pessoa jurídica representada por Josiane Madalena contra Herica Cristina 

Simão Nunes, todos devidamente qualificados nos autos. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Foi determinada a emenda da 

inicial para que a parte requerente comprovasse que faz jus aos 

benefícios da Justiça Gratuita (Id. 11376074). A requerente se manifestou 

ao Id. 11766143. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Em que pese os 

documentos juntados pela parte requerente, vejo que esta não faz jus à 

receber as benesses da gratuidade da justiça, pois como é sabido a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência 

jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos. Neste sentido, a disposição do artigo 98, do CPC/2015: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Pois bem. A regra consolidada no artigo supramencionado é 

relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova 

em sentido contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. É consabido que o benefício da gratuidade 

da justiça destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não 

apresentem condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua 

própria mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão 

em circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada 

com provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para 

arcar com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o 

tema: “EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE 

AFASTAM A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovarem a 

hipossuficiência alegada, levando em conta ainda que a real demandante é 

pessoa jurídica, portanto, a juntada de declaração de hipossuficiência é 

inócua para comprovar o alegado. Por outro lado, os extratos juntados de 

apenas uma conta bancária não é suficiente para demonstrar que a 

empresa esta a passar por dificuldades jurídicas, além do mais se diz que 

a pessoa jurídica está inativa, indo à contramão do comprovante de 

inscrição e de inscrição cadastral juntado ao Id. 11372499, 

desconstituindo a argumentação de uma eventual insuficiência de 

recursos enfrentada pela demandante. Por essa razão: 1) INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente. 2) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDER ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, ambos do 

CPC/2015). 2.1) Em consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos 

tocante a opção de gratuidade da justiça. 3) Após decorrido o prazo 

assinalado no item “2”, com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia 

quanto ao recolhimento das custas acarretará no cancelamento da 

distribuição. Anote-se que a presente decisão observa o disposto no 

artigo 10 do CPC/15. CUMPRA-SE o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001822-13.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

JESUS SANTOS DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez – auxílio doença proposta por Maria de Jesus Santos de Jesus 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Alega a autora que na data de 27/10/2014 requereu, junto à 

autarquia requerida, a concessão do benefício de auxílio doença, NB 

608.299.817-4, que foi deferido por tempo indeterminado, no entanto, após 

a perícia realizada em 16/05/2017 o benefício foi cessado, em função da 

suposta recuperação da autora. Aduz que possui osteopenia causando 

várias complicações em sua coluna, impossibilitando-a de exercer 

atividades remuneratórias. Por essa razão, requer a antecipação de tutela 

e, ao final, a condenação do requerido a conceder-lhe o benefício de 

auxílio doença, desde a data do requerimento administrativo, ou, 

alternativamente, conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

caso constatada a incapacidade definitiva. A inicial veio instruída diversos 

documentos. Pela decisão de Id. 8782123 a inicial foi recebida, bem como 

foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a 

realização de perícia médica. Laudo pericial carreado aos autos (Id. 

11386993). Ao Id. 12284881 o requerido apresentou contestação, 

suscitando preliminar de prescrição, requerendo, subsidiariamente, o 

julgamento improcedente dos pedidos iniciais da presente demanda. Ao Id. 

12418818 a requerente apresentou impugnação à contestação. 

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

E DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte requerida suscitou preliminar 

de prescrição, razão pela qual neste momento que passo a apreciá-la. 

Sem muitas digressões, a preliminar de prescrição, não merece ser 

acolhida, tendo em vista que a cessação do benefício deu-se em 

23/05/2017 (Id. 8727248, pág. 8) e o ajuizamento da demanda foi em 

06/07/2017, portanto, não havia decorrido mais do que alguns meses, 

destoando por completo do período prescricional aplicável ao presente 

caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicadas à matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

suscitada pela parte ré. Pois bem. Estando o processo devidamente 
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instruído, e não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo ao 

julgamento do mérito. Consiste, então, o cerne da questão em comento, em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 

relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: “1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o laudo pericial encartado 

ao Id. 11386993 atesta que a requerente teve os ligamentos das vertebras 

L1-L2, L3-L4, L4-L5 e L6-S1 afetados pela doença degenerativa que a 

acomete, qual seja a osteopenia, que a impossibilita de ter regeneração 

óssea. Destaca-se que o referido laudo expõe que a autora detêm mazela 

incurável e permanente, deixando-a incapacitada para o labor, sendo que 

a doença é evolutiva e a limita até nas tarefas cotidianas. Sendo assim, 

pode-se concluir que a autora se encontra incapacitada para o trabalho, 

não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente 

exercia (serviços gerais). Todavia, as condições pessoais da segurada 

devem ser avaliadas dentro de seu contexto social, se considerada sua 

idade, aptidões, grau de instrução, limitações físicas que irão 

acompanhá-lo dali para frente, bem como a diminuição do nível de renda 

que a nova profissão poderá acarretar. A jurisprudência manifesta-se no 

mesmo sentido: “INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. 

(...) A circunstância de ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em 

tese, de serem desempenhadas pelo segurado funções laborativas que 

não exijam esforço físico no uso das mãos e braços, não constitui óbice 

ao reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

quando, por suas condições pessoais, aferidas no caso concreto, em 

especial a idade e a formação acadêmico-profissional, restar evidente a 

impossibilidade de reabilitação para atividades que dispensem o uso de 

força física, como as de natureza burocrática. Cabível o restabelecimento 

do auxílio doença desde que indevidamente cessado, frente à 

constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava 

impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria 

por invalidez na data do laudo pericial, quando constatada, no confronto 

com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 9 5 5 3 6 9 2 0 1 4 4 0 4 9 9 9 9  P R 

0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de 

Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir a 

subsistência da trabalhadora e não consta nenhuma informação nos autos 

de seu grau de instrução, mas sabe-se que à época da propositura da 

ação a requerente possuía 58 (cinquenta e oito) anos, sendo muito difícil 

nesta faixa etária se adaptar a funções que jamais teve contato, o que 

evidência que a reabilitação seria extremante dificultosa, senão 

impossível, relembrando que o laudo pericial consignou que a 

incapacidade da autora é permanente e total, assim, entendo que a 

requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista que 

preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da autora no meio de trabalho. 

Destarte, da simples análise do quadro clínico da requerente, comprovado 

pela perícia, das atividades que costumava desenvolver (serviços gerais), 

é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade 

laborativa anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude de sua atual 

idade 59 (cinquenta e nove) anos, verificada a impossibilidade de 

reabilitação no mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos 

analisar sua condição de segurada. Em sede de contestação o requerido 

alegou que a autora não possui qualidade de segurada, contudo, o fez de 

modo genérico, não sendo o suficiente para afastar a qualidade de 

segurada da demandante. Inclusive, a autora recebia o benefício 

previdenciário de auxílio doença, logo, não há que se discutir mais 

profundamente sua condição de segurada se outrora o INSS havia 

averiguada as condições da demandante e lhe atribuindo a condição de 

segurada, e via de consequência, conferiu os benefícios pleiteados pela 

requerente. Além do que, como cediço, no que pertine ao período de 

carência necessário à concessão na maioria dos benefícios 

previdenciários, in casu, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 26 

da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: (…); II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada 

três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado; (…)”. Assim sendo, resta 

caracterizada a qualidade de segurada da autora. Tocante ao termo inicial 

do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em que 

não é possível especificar a data de início da incapacidade, este será da 

data do indeferimento do pedido administrativo que se deu em 16/05/2017. 

Sobre o tema, vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 8. O 
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termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento 

administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição 

a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia (REsp 1369165/SP), respeitados os limites 

do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao 

princípio da ne reformatio in pejus. (...) (AC 0006669-25.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora 

Maria de Jesus Santos de Jesus e CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação indevida do 

benefício (19/05/2016 – Id. 4504079); b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por invalidez, desde a 

data do indeferimento administrativo (16/05/2017 – Id. 8727248, pág. 8), 

até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo 

incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei 

nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO a requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na 

inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do benefício de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias. Já que o perigo de dano é evidente 

e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO 

de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Sentença não sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por fim, em cumprimento 

ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa: “a) Segurado(a): 

Maria de Jesus Santos de Jesus. b) Benefício: Aposentadoria por 

invalidez. c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao recebimento das 

parcelas atrasadas desde o indeferimento do pedido na via administrativa 

(16/05/2017), até sua efetiva implantação”. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado devidamente 

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

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CONSTANTINO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002220-23.2018.8.11.0007. AUTOR(A): GISELE 

CONSTANTINO BUENO RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela provisória proposta por Gisele 

Constantino Bueno contra o Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados. Alega a parte autora, sinteticamente, que concorreu ao cargo 

de professor da educação básica do Estado do Mato Grosso (edital n° 

01/2017), que disponibilizava 16 (dezesseis) vagas para o cargo 

supramencionado, ficando aprovada na 4ª colocação, a ser lotado na 

cidade de Alta Floresta-MT. Afirma, no entanto, que em 26 de fevereiro de 

2018 foi publicado por meio de edital a nomeação dos 05 (cinco) primeiros 

colocados, ocasião na qual a autora foi convocada para tomar posse, 

entretanto, em dado momento ela não preenchia todos os requisitos no 

edital, tendo em vista que não tinha consigo diploma ou certificado de 

conclusão de curso superior (pedagogia). Aduz que sabendo que não 

preencheria os requisitos a tempo, solicitou junto à instituição de ensino ao 

qual é acadêmica para antecipar matérias, a fim de terminar o curso antes 

do prazo, sendo este pedido deferido. Assevera que protocolou ainda 

pedido de reposicionamento à SEDUC-MT, com o intuito de ser posicionada 

na última posição da lista de aprovadas, gerando assim tempo hábil para a 

requerente cumprir com todos os requisitos do edital, porém, o pedido foi 

indeferido a data de 23/04/2018, sob a argumentação de que ela não 

poderia assumir o cargo, por não satisfazer os requisitos do edital. Por 

essa razão, requer o deferimento da tutela de urgência para ser 

reclassificada e manejada para o final da lista de aprovados, passando da 

4ª para a 24ª posição. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Ao Id. 13815321 foi determinada a emenda da inicial. Em manifestação de 

Id. 13831472 foi emendada a inicial. Em despacho de Id. 15185399 o 

pedido de tutela foi postergado para depois do pronunciamento da parte 

requerida. O Estado de Mato Grosso se manifestou ao Id. 15650080, 

pugnando, em suma, pela improcedência do pedido inaugural. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC/2015, não havendo a necessidade de dilação probatória. Em 

tempo, em que pese em movimentações anteriores o processo ter 

recebido a nominação de mandado de segurança, verifica-se que não se 

trata a demanda do remédio constitucional, pois em verdade a ação 

consiste em obrigação de fazer, portanto, deve seguir o rito preconizado 

pelo Código de Processo Civil, sendo que não há nenhum prejuízo aos 

atos já consolidados aqui. Ademais, não havendo preliminares ou 

questões prejudiciais, passo à análise do mérito da matéria. Basicamente a 

parte autora requer ser reclassificada no certame que se iniciou através 

do edital de n° 01/2017, que teve o intuito de prover professores para a 

educação básica do Estado de Mato Grosso, concurso este que a 

demandante foi aprovada, garantindo a 4ª colocação para a cidade de Alta 

Floresta-MT. Conseguida a aprovação, na data de 26 de fevereiro de 

2018, foi publicada a nomeação dos 05 (cinco) primeiros colocados, 

sendo que a requerente deveria tomar posse na data de 24 de abril de 

2018, porém, como à época não possuía o diploma de conclusão do curso 

de ensino superior e apenas conseguiria completar a grade curricular em 

dezembro de 2018, pleiteou junto à Seduc seu reposicionamento para ser 

reclassificada da 4ª posição para a última, a fim de ter tempo hábil para 

cumprir todos os requisitos. Não obstante, o pedido foi indeferido, tendo a 

decisão sido fundada na tese de que se não cumprido os requisitos no 

momento da posse a nomeação não poderia ser feita (Id. 13780471) e 

além do mais, em sua manifestação o ente público estadual estampou que 

seria danoso aos demais participantes o reposicionamento da requerente 

na última colocação. Pois bem. Em que pese os argumentos delineados, 

faz-se necessária à ponderação de que o reposicionamento em nada 

afetaria aos outros aprovados e com este norte, passo a fazer as 

seguintes considerações. Ocorre que, o pedido não se trata de nomear a 

requerente ou dar a ela uma melhor classificação, pelo contrário, o cerne 

do pleito é o reposicionamento na ordem de classificação para o último 

lugar, o que não afetará em eventual nomeação/posse os demais 

classificados, que por óbvia conta matemática, encontrar-se-ão a frente 

da pleiteante, assim não há prejuízo, ademais, o candidato fora das vagas 

disponibilizadas no certame não têm direito subjetivo à nomeação, mas e 

tão somente, mera expectativa de direito. Não se trata de uma medida que 

garantirá a nomeação da requerente, ela não se livrará da obrigação de 

preencher todos os requisitos legais estipulados no edital e 

hipoteticamente, caso não o faça, será impedida de tomar posse. Também 

não seria prejudicial a terceiros, sabendo ainda que os indivíduos que 

foram aprovados entre a 5ª colocação e a 24ª se beneficiam com a 

reclassificação, pois galgam posição a frente a que tinham inicialmente, ou 

seja, uma colocação superior. Neste sentido, coleciono os seguintes 

julgados: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA QUE PLEITEIA O 

REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DOS APROVADOS – 

POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, 

ECONOMIA E EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

I) Não há quebra da ordem de classificação ou ofensa ao princípio da 

legalidade, quando o candidato, impossibilitado de atender à primeira 
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convocação, é transferido para o final da lista de aprovados no certame, 

em observância aos princípios da razoabilidade, economia e eficiência que 

igualmente regem a Administração Pública. II) Ordem concedida, sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-MS 08015533120178120006 MS 

0801553-31.2017.8.12.0006, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 25/07/2018, 4ª Câmara Cível)”. “ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR 

DA LISTA DE APROVADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA 

RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, CAPUT. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Este Tribunal possui 

entendimento no sentido de que "Não se revela razoável impedir o 

remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em 

concurso público na medida em que providência nesse sentido não causa 

qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, 

tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de 

nomeação passa a ser mera expectativa de direito". (AMS 

0026358-70.2010.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.4158 de 22/05/2015). 

2. Remessa oficial a que se nega provimento. 3. Apelação conhecida e, no 

mérito, não provida. (TRF-1 – MAS: 00156944720154014000 

0015694-47.2015.4.01.4000, Relator: DESEMBAGADOR FEDERAL KASSIO 

NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/02/2018, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: 06/03/2018 e-DJF1)”. Posto isto, não vejo qualquer 

impedimento para a procedência da ação, já que a condenação não 

prejudicaria a os demais classificados que ficarão a frente na 

classificação, bem como não haveria violação aos princípios da 

Administração Pública, pelo contrário, o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório decorrente do princípios da legalidade não são 

absolutos, a razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e dignidade da 

pessoa humana são princípios de ordem constitucional que devem ser 

observados a dar guarida a pretensão, haja vista que a requerente 

submeteu-se ao concurso e logrou êxito em alcançar a aprovação e, sem 

causar prejuízo a quaisquer envolvidos no certame, quer ser 

reclassificada para a última posição. Ademais, o edital do certame exige 

que a comprovação para investidura no cargo público após a nomeação 

seja feita ao tempo da posse no cargo respectivo, assim, a 

reclassificação não estará em hipótese alguma derrogando esta norma 

obrigatória, deverá ser exigida oportunamente e caso seja nomeada em 

último lugar e eventualmente não preenchendo o exigido, não poderá tomar 

posse no cargo. Vale ainda destacar que com a reclassificação a 

requerente não fará que ela possua o direito de ser nomeada, uma vez 

que apenas existirá a expectativa do direito, logo, caberá a Administração 

Pública averiguar por meio da disponibilidade orçamentária, por sua 

conveniência e em momento oportuno a possível futura nomeação, já que 

o certame disponibilizou 16 (dezesseis) vagas e a autora irá ser realocada 

para a 24ª posição. Atento, também, que parte dos pedidos não merecem 

ser acolhidos, transcrevo: “c.1) efetuar a posse da Requerente, para que 

posteriormente, durante o estágio probatório, a Requerente apresente o 

documento faltante, a saber: Certificado de conclusão de curso de 

graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, o qual 

será concluído ao final do corrente ano; c.2) alternativamente, prorrogar a 

data da posse da Requerente para o final do ano de 2018, momento em 

que já possuíra o certificado de colação de grau exigido; c.3) Em não 

sendo acatado os pedidos supra, seja a Autora reposicionada para a 

terceira etapa de nomeação do certame que está previsto para o dia 

02/07/2018, ou seja, de 4ª colocada para a 18ª posição ou, (...)”. Com 

efeito, haja vista que a autora apenas faz jus ao remanejamento de sua 

classificação, devendo a nomeação ficar, como já frisado, ao encargo da 

Administração Pública, que deverá analisar futuramente a necessidade 

e/ou disponibilidade de sua nomeação, sendo que os itens “c.1”, “c.2” e 

parte do "c.3" da petição inicial, não merecem deferimento, pois, caso 

acolhidos, aí sim, estar-se-ia beneficiando a requerente em claro 

detrimento dos candidatos aprovados e em descompasso com a lei do 

certame que deve obediência ao princípio da legalidade e, de fato 

ingressaria abusivamente sobre o executivo que Administra de forma 

vinculada ou nos casos de conveniência e oportunidade previstos na lei, 

bem como pelos demais princípios legais e constitucionais que regem a 

atuação do administrador público. Por fim, quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, vejo que restam preenchidos os requisitos 

estampados no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". Com os fatos narrados na inicial, e como já foi 

dada a oportunidade da parte contrária se manifestar, a probabilidade do 

direito encontra respaldo no fato de que não há nenhum óbice para a 

reclassificação da autora no certame, bem como inexiste o risco de 

causar prejuízos a terceiros. Por outro lado, quanto ao perigo de dano é 

visível, já que a requerente por méritos próprios conseguiu a aprovação 

no certame, logo, como no momento a mesma está desqualificada em 

função de não possuir os requisitos para entrar no cargo no momento em 

que foi convocada para assumir, mesmo tendo pleiteado a recolocação de 

seu nome no final da lista de aprovados junto à Seduc, com o petitório 

indeferido administrativamente e caso a medida não seja aplicada, haverá 

a possibilidade de causar danos a ela, sendo imperativo o deferimento da 

antecipação de tutela. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer 

proposta por Gisele Constantino Bueno contra o Estado de Mato Grosso, 

CONDENANDO o requerido a proceder com a reclassificação da autora 

para a 24ª posição do certame aberto por intermédio do CONCURSO 

PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2017 - 03 DE JULHO DE 2017, em consequência 

deverá permanecer no certame como candidata aprovada e classificada 

em nova ordem classificatória a ser feita pelo requerido para o cargo de 

Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Perfil 

Profissional de Pedagogia, cuja lotação vincula-se ao Município de Alta 

Floresta, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. CONCEDO 

a antecipação de tutela em favor da parte requerente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o requerido promova a reclassificação da autora para 

figurar na lista da terceira etapa de nomeação, para o cargo de Professor 

de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Perfil Profissional de 

Pedagogia, em relação ao concurso público de edital n° 01/2017 – 03 de 

julho de 2017, sob pena de aplicação de multa diária que de antemão 

arbitro no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. Tendo a parte autora sucumbindo em parte mínima, 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º e 

art. 86, ambos do CPC/15. ISENTO o réu do pagamento de despesas e 

custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 

7.603, de 27 de dezembro de 2001. Após o trânsito em julgado 

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002445-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DO AMARAL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA do despacho proferido nos autos. DESPACHO: 

“Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

gratuidade de justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Tendo em 

vista a improvável possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o 

grande número de ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o 

esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar 

prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a requerida, por via postal, para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE 

que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá indicar em 

preliminar de contestação. CONSTE-SE ainda que deverá a parte requerida 

se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 
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Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 12 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002444-58.2018.8.11.0007 

AUTOR: DEBORA LOPES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça, com lastro 

no §3º, do art. 99, do CPC. Tendo em vista a improvável possibilidade de 

conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT 

distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO 

de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a 

requerida, por via postal, para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSTE-SE ainda 

que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na 

inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, 

de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 12 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002439-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MORENO CREMONEZI (EXECUTADO)

E. M. H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência de que a certidão requerida no ID 15042370 encontra-se no 

ID 16357444. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003665-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZINEIA DOS SANTOS FERNANDES COMERCIO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003665-76.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS 

S/A RÉU: ROZINEIA DOS SANTOS FERNANDES COMERCIO - ME Vistos. 

Devido ao recolhimento das custas processuais, recebo a inicial. A 

presente pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem a eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é a via 

apropriada (art. 700 do CPC). Por isto, defiro EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

para pagamento, em 15 dias, do valor de R$ 30.368,60 (trinta mil, trezentos 

e sessenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos do pedido da 

inicial (art. 701 do CPC), anotando-se no mandado que caso o réu cumpra 

sua obrigação ficará isento de custas. Os honorários advocatícios restam 

fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (caput, art. 701, 

do CPC). Consigne-se, no mandado, que a parte requerida possui a 

faculdade de opor os embargos monitórios, em 15 dias, 

independentemente de prévia segurança do juízo. Não havendo a 

oposição de embargos nem o cumprimento da ordem contida no mandado, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de novembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003665-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZINEIA DOS SANTOS FERNANDES COMERCIO - ME (RÉU)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

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

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002587-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002587-47.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS BATISTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, 

que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. 

PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. 

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

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do 

CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de contestação, a 

parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do 

valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de 

julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002402-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002402-09.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: KENNEDY OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Vistos. Trata-se de Ação de 

Reintegração c/c Pedido de Indenização aforada por Kennedy Oliveira da 

Silva em face da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

devidamente qualificados nos autos. Narrou que foi aprovado, mediante 

concurso público, para o cargo de carteiro, atendente comercial, operador 

de triagem e transbordo junto à requerida, após obter sucesso em todas 

as etapas do certame. Contou que foi surpreendido após ser 

imotivadamente exonerado, apenas dois meses e vinte e seis dias depois 

de iniciar o exercício de suas funções. Alegou que não foi aberto qualquer 

processo administrativo em relação ao seu desligamento. Registrou que 

procurou o Ministério Público do Trabalho e apresentou sua reclamação, 

mas o procedimento interno instaurado foi arquivado (n.º 

000259.2013.23.004/2). Entendendo presentes os requisitos, pediu 

liminarmente sua reintegração ao quadro funcional da requerida e às 

atividades anteriormente exercidas. No mérito, pleiteou a declaração da 

nulidade do ato de exoneração, a confirmação da tutela provisória, a 

condenação da requerida ao pagamento das verbas indenizatórias não 

recebidas durante o período entre a dispensa e a reintegração, bem como 

o cômputo deste período como tempo de serviço. Com a inicial vieram os 

documentos juntados ao PJe. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Diante do preenchimento dos requisitos legais, recebo a inicial. 

DEFIRO a gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 

Diante da carência de informações acerca da exoneração que ensejou o 

ajuizamento desta demanda, entendo por bem POSTERGAR a apreciação 

da tutela de urgência para após a resposta da requerida, oportunizando o 

contraditório. Deixo de agendar a audiência de conciliação, haja vista que 

o direito em debate possui nítido caráter de interesse público, que, a priori, 

não admite autocomposição ou ato discricionário dos agentes públicos. 

Consigo que sem prejuízo do que dispõem os §§2º e 3º, do CPC, havendo 

o interesse na solução consensual dos conflitos, poder-se-á requerer a 

audiência de conciliação em qualquer momento até a prolação de 

sentença. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar o pedido 

no prazo de 30 (trinta) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir 

do disposto no art. 231, devendo constar do mandado as advertências 

legais (art. 334 do NCPC). Nos termos do art. 438, II, do CPC, 

REQUISITE-SE ao Ministério Público do Trabalho o procedimento autuado 

sob n.º 000259.2013.23.004/2 ou outro em que figure no polo ativo o 

requerente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100942 Nr: 2610-20.2012.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Soares Lima, Alexandro Soares Lima, Rosa 

Soares Lima, Alcedina de Souza Leles, Julio Cesar Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flordelis Alves Soares de Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:6023-A, Zilda Lopes Carvalho - OAB:123606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 dias

Nome do intimando:Raimundo Soares Lima, Cpf: 19683758304, Rg: 

420.268 SSP MA Filiação: Manoel Soares Belo e Maria José Soares, data 

de nascimento: 12/03/1948, brasileiro(a), natural de Regeneração-PI, 

viuvo(a), lavrador, Endereço: Acentamento São Pedro, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Paranaíta-MT

Providência a ser adotada pela parte:promover o comparecimento dos 

requerentes Alexandro Soares de Lima, Alcedina de Souza Leles e Rosa 

Soares de Lima nesta Secretaria da 2ªVara Cível para procederem com a 

assinatura do termo de renúncia à herança.

Portaria desig. escrivão assinar:

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 647-45.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio - Arnaldo Corcino da Rocha

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

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

PARO LOPES, para devolução dos autos nº 647-45.2010.811.0007, 

Protocolo 67684, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003823-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERUZATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON CARLOS FOCAS LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003823-34.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONARDO PERUZATTO RÉU: EWERTON CARLOS FOCAS 

LEITE Vistos. Diante da regularidade do feito e da ausência de prejuízo 

pelo fato da tramitação ter até então ocorrido em juízo incompetente, 

CONVALIDO todos os atos processuais. No mais, intime-se a parte autora 

para que em até 10 (dez) dias traga memória atualizada do cálculo do 

débito, bem como requeira as medidas que julgar pertinente. Se 

necessário, PROCEDA a secretaria à regularização da representação da 

parte autora junto ao PJe e, em seguida, expeça o ato de intimação desta 

decisão. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 6 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003979-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003979-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: FABRICIO GONCALVES 

MEDEIROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de 

Barretos em face de FABRÍCIO GONÇALVES MEDEIROS com o escopo de 

perseguir o crédito expresso no contrato sob ID 16342469, no valor de 

R$71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais). Ao final da exordial 

requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Com a inicial vieram 

os documentos coligidos ao PJE. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, 

havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o 
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pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação dos 

preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, 

do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo 

texto constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso vertente, em tratando-se de fundação pública de direito privado, a lei 

não confere a presunção de veracidade das declarações de insuficiência 

de recursos e a jurisprudência entende por necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ENTIDADES FILANTRÓPICAS E 

BENEFICENTES - PROVA DA NECESSIDADE – EXIGIBILIDADE – 

PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “As pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos - entidades filantrópicas e beneficentes - também 

devem comprovar a insuficiência econômica para gozar do benefício da 

assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu no presente caso. 

Precedentes da Corte Especial. Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese, a 

recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar 

com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos 

que indiquem o estado de hipossuficiência Incidência da Súmula 7 do STJ 

3. Agravo não provido” (AgRg no REsp 1296073/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 

27/08/2012).(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 

16/03/2018). Assim sendo, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar 

as custas e despesas processuais, seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente. Intime-se. Alta Floresta, 6 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002935-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA LILIANA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002935-65.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: AGROPECUARIA LILIANA LTDA Vistos. Trata-se de ação de 

constituição de servidão administrativa c/c pedido liminar proposta por 

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de 

AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA, ambos qualificados na exordial. Com a 

inicial vieram documentos. Recebida inicial ao Id. 14781870 deferindo-se a 

imissão provisória na posse do imóvel da requerida, condicionado ao 

depósito prévio da indenização. Entre um ato e outro, a parte requerente 

veio aos autos noticiando a realização de composição amigável (acordo Id. 

15580043), razão pela qual, pugnou pela homologação do acordo, bem 

como, pela posterior extinção. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado ao 

Id.15580043, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

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

representadas e os direitos em questão são disponíveis. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/15). Custas processuais rateadas entre as partes, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sendo que cada parte 

arcará com os honorários de seu patrono, nos termos do art. 90, § 2° do 

CPC. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

6 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003929-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SADI JOSE GRANDI (REQUERENTE)

SALETE GRANDI BORGES (REQUERENTE)

SIRLEI MARIA GRANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CORDIOLI OAB - MT21367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

caixa economica federal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003929-93.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SALETE GRANDI BORGES, SADI JOSE GRANDI, SIRLEI 

MARIA GRANDI REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 

Trata-se de ação de alvará judicial proposta por Salete Grandi Borges, 

Sadi José Grandi e Sirlei Maria Grandi requerendo a liberação do saldo 

existente na conta vinculada ao PIS/PASEP de Domingos Natal Grandi, 

falecido em 29 de dezembro de 1989. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça, com 

lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Quanto ao mérito, trata-se de ação de 

jurisdição voluntária em que os autores pleiteiam a concessão de alvará 

judicial que autorize o levantamento de saldo PIS/PASEP de seu genitor, 

Domingos Natal Grandi, falecido em 29 de dezembro de 1989. Devidamente 

instruído o feito por meio de ofício emitido pela instituição financeira e pela 

certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a previdência 

social, o pleito está apto para julgamento. A pretensão da requerente 

respalda-se na Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. Estatui a referida lei, “in verbis”: “Art. 1.º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. § 1.º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas 

em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só 

serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo 

autorização do Juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do 

menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e 

educação do menor. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” O teor das normas acima transcritas elide dúvidas quanto à 

possibilidade de acolhimento da pretensão autoral. Cumpre destacar que, 

diante da aparente inexistência de outros herdeiros, a totalidade do saldo 

deixado pelo “de cujus” poderá ser destinada aos autores. No mesmo 

sentido, não há notícias de outros bens à inventariar, assim como não há 

saldo bancário, de contas de caderneta de poupança ou fundos de 

investimento que superem valor correspondente a 500 OTN’s (50 OTN = 

R$328,97 em janeiro de 2001, indexado pelo IPCA-E, conforme REsp 

1.168.625/MG, J. 09/06/2010). Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º 

da Lei nº 6.858/80, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, determino a expedição de alvará judicial, autorizando o 

causídico constituído nos autos, Dr. André Cordioli – OAB/MT 21367/O, a 

sacar os valores que pertenciam ao falecido Domingos Natal Grandi (CPF 

n. 176.539.919-04), a titulo de PIS/PASEP, tendo em vista que este possuí 

procuração para levantamento de valores por meio de alvará judicial. Por 

derradeiro, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeça-se 

o alvará judicial e arquive-se. Isentos de custas processuais. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002939-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. W. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 

1002939-05.2018.8.11.0007 Valor da causa: $11,244.00 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

JOVAIR CAMILO PEREIRA Endereço: ACACIAS H 6, 26, SETOR H, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULO 

RICARDO WEISHEIMER Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa do Advogado Habilitado, para 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. , 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001078-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NETA DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

RAIMUNDO JOSE SANTOS ARAUJO (EXEQUENTE)

RAYMON DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo ID 15680212.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000972-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE TORRES DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE NARDI (IMPETRADO)

DIRETOR CARLOS PEREIRA DE SOUSA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000972-22.2018.8.11.0007 Vistos. Tratam os 

presentes autos de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por ODETE TORRES DE MOURA contra ato que intitula ilegal e arbitrário de 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA, diretor da Escola Estadual Cecília Meireles e 

membro da Comissão de atribuição da unidade Escolar e ROSELENE 

NARDI, assessora pedagógica municipal e componente da comissão de 

atribuição de classes e/ou aulas da Escola Estadual Cecília Meireles. Alega 

a impetrante que se inscreveu no processo seletivo simplificado, regulado 

pelo edital nº 012/2017/GS/SEDUC/MT, que tinha como finalidade a seleção 

de profissionais da Educação para atuarem em estabelecimentos da Rede 

Pública Estadual de Ensino no ano letivo de 2018, atendendo à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Que referido 

Processo Seletivo Simplificado (PSS) consistiu em prova de títulos 

referentes à escolaridade e aperfeiçoamento profissional e que 

inicialmente, para a seleção dos candidatos a contrato temporário, 

constituiu-se a “Comissão de Atribuição”, ficando esta encarregada do 

processo de validação, análise dos documentos, atribuição e ainda, por 

responder a possíveis recursos interpostos. Afirma que procedeu com a 

devida inscrição, realizando assim o preenchimento do formulário de 

Seleção com lotação na unidade de ensino denominada Escola Estadual 

Cecília Meireles, tendo sua inscrição deferida em decorrência do 

cumprimento de todos os requisitos impostos pelo edital nº 

012/2017/GS/SEDUC/MT, bem como, Instrução Normativa n° 014/2017, e, 

após a apuração e verificação de colocação dos demais inscritos, foi 

considerada apta a receber 20 horas/aulas, atribuídas em dia 01 de 

fevereiro de 2018. Assevera que, inobstante o atendimento do 

necessário, para sua surpresa, no dia 02 de fevereiro de 2018, foi 

realizada uma reunião extraordinária entre a Comissão de Atribuição da 

Escola Estadual Cecília Meireles, os assessores pedagógicos do Município 

e a impetrante, com o fito de analisar denúncia feita em desfavor desta, 

sob o argumento de que é professora aposentada municipal, sendo ao 

final da solenidade considerado pela Comissão, que a aposentadoria 

constitui vínculo empregatício capaz de impedir a ora peticionária de 

assumir as aulas em questão. Ao final, apontado equívoco na decisão que 

revogou a atribuição de aulas à impetrante, sob o argumento de 

impossibilidade de se cumular cargo ou proventos, requer a concessão da 

segurança para determinar à autoridade coatora a atribuição de 20 

horas/aulas a que faz jus a Impetrante, bem como seja indenizada e 

ressarcida pelo período no qual não conseguiu laborar em virtude do ato 

ora contestado, a ser contado da data de início do teste seletivo até a data 

do efetivo retorno, com juros e atualização monetária. Com a inicial 

carreou a impetrante documentos junto ao Sistema Pje. Sob o ID 12634361, 

decisão postergando a análise da tutela de urgência pleiteada para após a 

apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora. 

Notificadas a prestarem informações (ID 12868578), as indigitadas 

autoridades coatoras apresentaram informações (ID 13242962 e 

13242974 - Pág. 1/7 e ID 13554364), afirmando, em suma, que foram 

atribuídas à impetrante, nas datas de 15.02.2018 e 06.03.2018 o total de 

19 horas/aula e 30 minutos. Parecer do Ministério Público (ID 13653367) 

favorável à recolocação e contratação da impetrante, e, no que concerne 

ao pedido de indenização pelo período no qual não conseguiu laborar em 

virtude do ato em questão, manifestou o parquet por sua denegação, vez 

que não houve trabalho prestado, bem como não se presta o Mandado de 

Segurança a cobrar valores pretéritos. Instada a se manifestar acerca da 

informação sob o ID 13554364, a impetrante confirmou que lhe foram 

atribuídas 19 horas e trinta minutos de aulas nos termos do ofício n° 

067/2018, na terceira etapa de atribuição do processo seletivo, o que 

deveria ter ocorrido na primeira fase e, que atualmente, a impetrante detém 

carga horária de apenas 12 horas/aula. É o relatório. DECIDO. Pretende a 

parte impetrante, através do presente mandamus, que seja ordenado às 

autoridades intituladas coatoras a atribuição das 20 horas/aulas, e, não 

sendo possível a devolução das aulas anteriormente atribuídas, que sejam 

redistribuídas novas aulas, em condição/caráter semelhante ao anterior. 
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Pois bem. Em que pese a manifestação da impetrante sob o ID 13554364, o 

fato é que, mesmo não tendo sido deferida até o presente momento a 

liminar pretendida, ou seja, independentemente de ordem judicial, foi 

concedido a esta a redistribuição de novas aulas, em condição/caráter 

semelhante ao anterior, conforme pleiteado na inicial em pedido sucessivo, 

do que conclui atingido o objetivo do presente mandamus, já que o pleito 

não limitou a etapa do processo seletivo em que deveria ocorrer a 

atribuição. Importante mencionar que a permanência ou não da quantidade 

de 20 horas/aula para as quais foi selecionada inicialmente a impetrante - 

ponto este que aponta ter sofrido prejuízo - demanda dilação probatória, 

inviável nesta via. Desse modo, a atribuição de novas aulas à impetrante 

(que constituía o objeto da impetração), administrativamente, modifica a 

moldura fática da controvérsia e esvazia a discussão travada no 

mandamus, conduzindo à perda do seu objeto. A propósito: 

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, 

INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). 1. Objetivando a 

impetrante a expedição de diploma de conclusão de curso superior de 

Administração, a fim de prosseguir nos estudos, especializando-se em 

Gestão e Auditoria na Administração Pública, a concessão da segurança 

deu ensejo à pretendida emissão do documento, noticiada pela própria 

impetrante, o que conduz à perda superveniente do objeto da impetração. 

2. Processo extinto, sem resolução de mérito. 3. Remessa oficial 

prejudicada. (TRF-1 - REOMS: 7023 TO 2008.43.00.007023-9, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 

09/05/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p. de 23/05/2011) 

No ponto, tocante ao pleito de ressarcimento pelo período no qual não 

conseguiu a impetrante laborar em virtude do ato ora contestado, sem 

adentrar no cabimento ou não da referida indenização na presente via, 

diante da acessoriedade do referido pedido, DEIXO de analisá-lo. Ante ao 

exposto, DECLARO EXTINTO o presente mandado de segurança SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, diante da superveniente perda do objeto. Prejudicada a 

remessa oficial. Processo ISENTO de custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

CIÊNCIA à impetrante, através de seu patrono e ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 30 de 

outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116719 Nr: 4897-82.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rosa Ribeiro

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

do executado, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 Ainda, defiro o pedido via sistema BACENJUD, a fim de que sejam 

bloqueados os valores necessários ao adimplemento do crédito 

exequendo.

Com efeito, caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a 

decisão de fl.33.

Por fim, caso restem infrutíferas as consultas realizadas via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, intime-se a parte requerente para manifestar, em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 20331 Nr: 3833-57.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Carvalho- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga G. de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de pedido de penhora on-line, via BACENJUD, de 

numerário porventura existente em contas bancárias e aplicações 

financeiras do empresário individual, CARLOS ALBERTO CARVALHO (fl. 

140). Na hipótese, o devedor é empresário individual, cadastrada sob a 

forma de microempresa. Não se trata, pois, de sociedade empresária com 

personalidade jurídica própria, mas sim de pessoa física que exerce, 

pessoalmente, a atividade de empresa, sendo desnecessária a 

desconsideração da personalidade jurídica para alcançarem-se os bens 

do seu único sócio. O patrimônio afeto ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, na hipótese, confunde-se com o patrimônio do titular. Do 

mesmo modo, o patrimônio do titular responde ilimitadamente pelas dívidas 

contraídas pela sociedade. Assim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a 

recair sobre numerário porventura existente em contas bancárias e 

aplicações financeiras de CARLOS ALBERTO CARVALHO. Sem dar 

ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, 

visando evitar prejuízos para ambas às partes. Em seguida, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103435 Nr: 5160-85.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilza Julia da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil. Requer-se a REALIZAÇÃO DE 

CONSTRIÇÃO, por meio do sistema BACENJUD, de dinheiro eventualmente 

existente em nome da devedora, para posteriormente quitar a dívida.

Consigno que a constrição deverá ser feita no nome da executada 

LEONILZA JULIA DA SILVA , CPF 775.370.251-34.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), pessoalmente, por via 

ele¬trônica ou carta direcionada ao endereço de fl.67, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 45597 Nr: 5272-64.2006.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Bensone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, DEFIRO o pedido de consulta através do 

sistema INFOJUD, com escopo de obter a Declaração Sobre Operações 

Imobiliárias (DOI) da parte executada. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67867 Nr: 830-16.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R Fonseca Comercio, Ruth Rodrigues 

Fonseca

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a pessoa jurídica e 

sobre o sócio R.R FONSECA COMÉRCIO E RUTH RODRIGUES FONSECA.

Outrossim, providenciará , a penhora online via BACENJUD, dos ativos 

financeiros existentes dos executados , que foi atualizado no valor de R$ 

21.731,94, conforme a CDA .

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106120 Nr: 1388-80.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D Catro ME, Denise Castro

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome do 

executado, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens do executado passíveis de 

penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67614 Nr: 576-43.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemara Couto de Castro & Cia Ltda, 

Josemara Couto de Castro, Leonísio Podlasinki da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome dos executados, via RENAJUD. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, George Danielides, 

Myrian Hanna Ayoub Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de consulta, por intermédio dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço 

atual do executado, conforme extrato em anexo. Caso reste frutífera a 

consulta do endereço: 1 - CITE-SE o executado, com os benefícios do art. 

212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, 

efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 2 - O executado, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos 

do mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos, nos 

termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 

842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será 

dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na 

execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a 

penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da 

penhora (art. 855, do CPC). De outro lado, caso reste infrutífera a consulta 

do endereço do executado, via sistema INFOJUD, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67796 Nr: 759-14.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFL

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar veiculos no nome do executado. Outrossim, caso encontrado 
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veículos, realizo a restrição de transferência.

Com efeito, restando infrutífera a existência de veículos registrados em 

nome do executado, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, 

que será feita em gabinete, com o objetivo de obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado.

Sobrevindo declarações de imposto de renda, o processo deverá tramitar 

sob segredo de justiça daí em diante, em virtude da juntada de dados 

sigilosos do executado, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive, perante o Sistema Apolo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD e INFOJUD 

se for o caso, INTIME-SE à exequente para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 2470-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Farias Finger, Alencar Finger, Alvaro Finger, 

Terezinha Savaris Finger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Antonio Finger- Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da 

Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dedilhando os autos minuciosamente verifica-se que embora haja 

informação acerca da anuência do inventariante com o acordo e memorial 

descritivo de fl. 91/98, todavia não houve o aporte da assinatura do 

mesmo no referido acordo, de modo que não se pode presumir sua 

concordância.

Desta maneira, INTIME-SE pessoalmente o inventariante Lucas Farias 

Finger para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça perante a 

Defensoria Pública desta comarca para informar acerca de sua 

concordância ou discordância em relação ao acordo de fls. 91/92.

CONSIGNO ainda que em caso de discordância deverá o inventariante 

Lucas Farias Finger promover o prosseguimento do feito, no mesmo prazo 

acima apontado, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133200 Nr: 6855-69.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOMS, LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa de fl. 92, via sistema INFOJUD com o escopo 

de verificar acerca do endereço atual do requerido, já que o mesmo não 

foi localizado.

Caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, via sistema 

INFOJUD intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133570 Nr: 7046-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Quintella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

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

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Todavia, tendo em vista a juntada das cópias dos documentos 

de fls. 157/321, em observância ao contraditório e à ampla defesa, abro 

vistas à União Federal para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aceitação tácita das alegações do exequente e consequente 

deferimento de seu pedido de adjudicação compulsória.Após, voltem-me 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107374 Nr: 2745-95.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Aparecida da Silva

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

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação do sr. Perito para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os esclarecimentos necessários à análise e julgamento do 

feito, inclusive, respondendo aos quesitos complementares apresentados 

e requisitando, se necessário.

Após a apresentação dos esclarecimentos, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123270 Nr: 1398-56.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKdS, MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNC-e, NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Leonardo Henrique Berkembrock - OAB:4641/RO, 

Maria Cristina Dall'Agnol - OAB:4597/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte autora, na pessoa do advogado habilitado, para que 

manifeste acerca do endereço da testemunha Edmilson Camilo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o Juízo Deprecado informou que a 

diligência do oficial de justiça restou inexitosa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130032 Nr: 5143-44.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Ramos Gonçalves 

- OAB:28428/DF, Marcos Von Glehn Herkenhoff - OAB:28432/DF

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual de Mato Grosso, em desfavor de Banco Santander S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 24/29 fora deferida a constrição de ativos financeiros em nome do 

executado, sendo que a aludida penhora on-line restou totalmente 

frutífera.

Após, devidamente intimado para se manifestar, o executado pugnou pela 

extinção da execução diante do cumprimento da obrigação (fl. 31).

Por sua vez o exequente requereu a expedição de alvará dos valores 

bloqueados.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor 

por intermédio da penhora de ativos financeiros, o processo será julgado 

com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
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JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Nesta data procedo com a transferência dos valores bloqueados à fl. 26 

para a conta judicial vinculada a este feito.

EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos autos para as conta 

indicadas à fl. 37, observando que devem ser liberados para o advogado 

da parte autora os honorários contratuais (10% cf. pugnado à fl. 37).

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 5555-82.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE LIMA

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 133, dos presentes autos.

À fl. 136 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 132, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 2.751,84 (dois mil com 

setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

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

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

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

sucumbenciais.

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

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97008 Nr: 5516-17.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.V.T Rodrigues, Edite Vieira Teixeira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl.54 com fulcro no art. 782, §3° do CPC, portanto 

proceda, a inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, 

devendo a secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta - MT 

com os dados cadastrais necessários para sua inclusão e observando o 

cálculo de fl.40.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134683 Nr: 150-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Rodrigues Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Gonçalves Verissimo, Celio Bregalant, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Agnaldo Ferreira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO 

- OAB:84441

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 182 e DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça perante a 

Defensoria Pública desta comarca para prestar informações acerca do 

endereço atual dos confinantes Vilson Gonçalves Veríssimo e Célio 

Bregalant, a fim de viabilizar a citação destes.

Com o aporte do necessário, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a decisão de 

fl. 174.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13093 Nr: 1637-51.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gorete Biela, Dalva Baraviera Biela, Claudemir Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Savio

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

OAB:10865/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 410, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o petitório de fls. 410 e 411, a 

fim de preencher os requisitos do artigo 524 do CPC, instruindo com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140564 Nr: 3257-73.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMP, EkMP, JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 50 e DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça perante a 

Defensoria Pública desta comarca para prestar informações acerca do 

endereço atual do requerido.

Após, conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8856 Nr: 3870-55.2000.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Adolfo de Freitas, Marisa Helena Carvalho 

de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disfril Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora fora intimada para 

informar o endereço atualizado da executada a fim de viabilizar sua 

intimação para realizar o pagamento do valor indicado à fl. 534, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo.

Todavia, devidamente intimada, a exequente não promoveu o ato 

processual que lhe competia (fl. 840), razão pela qual DETERMINO a 

REMESSA dos autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo 
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até posterior manifestação da parte interessada.

Não havendo requerimento para prosseguimento do feito no prazo de 5 

(cinco) anos, em concordância com o art. 206, §5°, inciso I do Código Civil, 

a execução estará prescrita.

Decorrido o prazo acima assinalado, INTIME-SE as partes para 

manifestação quanto à incidência da prescrição, nos termos do §5° do art. 

921, do CPC/15 e, após, conclusos para prolação de sentença extintiva.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 26385 Nr: 3186-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento de Castro, Aparecida Camargo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agencia de desenvovimento Econ. da 

Amazônia Matogrossense, Eutálio Bicudo Neto, VIRGINIA NEVES SALLES, 

OSWALDO DO AMARAL JUNIOR, Arquitetura Natural Projetos 

Construções e Consultoria SC Ltda - ME

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

OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

 Vistos.

Tendo em vista o extrato em anexo (consulta via BACENJUD), onde 

constam que os valores bloqueados ainda encontram-se pendentes de 

transferência/desbloqueio, bem como o trânsito em julgado da sentença 

que extinguiu a presente ação (fl. 287), procedo nesta oportunidade ao 

desbloqueio de todos os valores bloqueados nos autos, via Sistema 

BACENJUD.

Intimem-se.

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

praxe.

CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001001-43.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA ROCHA FERNANDES (EXECUTADO)

INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS 

FLORESTA VERDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

WAGNER GONCALVES FERNANDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1001001-43.2016.8.11.0007 Valor da 

causa: $20,421.42 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. 

MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO 

PASSIVO: Nome: INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP Endereço: RODOVIA - MT 

208 KM 112, SN, TERREO, ZONA RURAL, CARLINDA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: WAGNER GONCALVES FERNANDES Endereço: ROD MT 

208 KM 112,, n S/N, ZONARURAL, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 

Nome: IVANILDA ROCHA FERNANDES Endereço: RODOVIA MT 208 KM 

112,2,, s/n, TERREO. MADEIREIRA SANTA MERCEDES, CARLINDA - MT - 

CEP: 78587-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Execução Fiscal referente à Certidão da Dívida Ativa 

20159171 DECISÃO: Vistos. Tendo em vista que nesta data esta 

Magistrada consultou junto ao sistema INFOJUD e encontrou o mesmo 

endereço dos executados indicado nos autos, DEFIRO o pedido retro e 

determino seja expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a citação da 

executada, atentando-se para a regra contida no artigo 8º, IV da Lei 

6.830/80. Decorrido “in albis” o prazo acima, nos moldes determinados 

pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial dos 

executados, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que 

deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no feito. Após, VISTA 

dos autos à parte exequente para pugnar o que entender de direito. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 26 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, digitei. Alta Floresta/MT , 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003527-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003527-46.2017.8.11.0007 Vistos. 1-HOMOLOGO a 

desistência da ação em face do Requerido JAMES MATTHEW MERRIL, 

portanto, proceda a Secretaria da Vara a exclusão deste do polo passivo 

da demanda. 2-Indefiro o pedido retro, vez que a presente ação fora 
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proposta de forma avulsa ao processo em trâmite no Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC, por opção da parte autora e deverá 

ser operada in casu a citação e não a intimação. Portanto, mantenho a 

decisão retro pelos próprios fundamentos. 3- Aguarde-se o presente feito 

em Cartório, vez que não retornaram os demais AR’ s expedidos. 

4-Intime-se a parte autora. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002605-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ADRIANA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002605-68.2018.8.11.0007 Vistos. 1- Tendo em 

vista o decurso do prazo de 30 dias e a INÉRCIA do interessado em 

recolher a diligência do Oficial de Justiça, devolva-se a Carta Precatória, 

com as baixas necessárias e nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003239-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROCHA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA CUNHA OAB - RO2656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARRETO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003239-98.2017.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora para manifestar acerca do petitório retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em igual prazo, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância e 

pertinência. Após, conclusos. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002725-48.2017.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes sob o ID n. 14566633, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio e, SUSPENDO o presente feito até 

o decurso do prazo para o integral cumprimento do débito. AGUARDE-SE o 

prazo solicitado pelas partes. Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 

05 (cinco) dias úteis, informar se a parte executada cumpriu o acordo. 

Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000591-14.2018.8.11.0007 Vistos. Intime-se 

pessoalmente a parte requerida para que efetue o depósito dos 

honorários periciais em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência 

da prova. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000783-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000783-78.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado nos presentes autos. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, Id n. 15959501 - Pág. 1. Após, os autos vieram-me conclusos. 

Pois bem. Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de Id n. 

15246207 - Pág. 1 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no 

que tange ao valor de R$ 15.082,34 (quinze mil, oitenta e dois reais com 

trinta e quatro centavos). Inexistente a condenação da 

impugnada/exequente aos ônus sucumbências nesta via. Certificada a 

preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte exequente para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para o depósito judicial (banco, agência, número da conta corrente e CPF), 

dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados da parte 

exequente. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no 

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

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários. 

EXPEÇA-SE RPV e com o pagamento, voltem-me os autos conclusos. Alta 

Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001417-11.2016.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

consistente em chamar o feito à ordem, vez que inexiste custas 

processuais pendentes. Outrossim, consigno que a certidão de cálculo 
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elaborada pela Contadora Judicial, refere-se às custas judiciais 

reembolsáveis ao exequente a serem pagas eventualmente pela parte 

requerida. Desta feita, ante a inexistência de custas judiciais pendentes e 

a ausência de pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001399-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZINHA PIANOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001399-87.2016.8.11.0007 Vistos. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro, portanto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 6 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000204-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000204-96.2018.8.11.0007 Vistos. A parte autora 

requereu sob o ID n. 16267383 - Pág. 1, a extinção do feito sem resolução 

do mérito. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora desistiu da 

ação antes da citação da parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesta data realizo a baixa da restrição do veículo via 

sistema RENAJUD, cf. extrato anexo. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida não 

constituiu procurador nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000479-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000479-16.2016.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Alta 

Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERRARETTO SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011251-16.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO FERRARETTO SUARES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pelo autor (ID n.º 

8679495), pois não está demonstrado que não possui condições de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, e, por outro lado, os indícios decorrentes de sua situação 

socioeconômica indicam a possibilidade de pagar as custas, já que se 

qualificou como autônomo e constituiu advogado. Assim, intime-se o autor 

para, no prazo de cinco dias, adimplir as custas processuais, conforme 

condenado na r. sentença transitada em julgado (ID n.º 3299874). Em caso 

de eventual inadimplemento, certifique-se e proceda-se de acordo com a 

norma de regência (CNGCJ/MT). Intimem-se, devendo a parte requerida 

ser intimada na pessoa da advogada indicada na petição aportada no ID 

n.º 11482292. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERRARETTO SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011251-16.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO FERRARETTO SUARES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita apresentado pelo autor (ID n.º 

8679495), pois não está demonstrado que não possui condições de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, e, por outro lado, os indícios decorrentes de sua situação 

socioeconômica indicam a possibilidade de pagar as custas, já que se 

qualificou como autônomo e constituiu advogado. Assim, intime-se o autor 

para, no prazo de cinco dias, adimplir as custas processuais, conforme 

condenado na r. sentença transitada em julgado (ID n.º 3299874). Em caso 

de eventual inadimplemento, certifique-se e proceda-se de acordo com a 

norma de regência (CNGCJ/MT). Intimem-se, devendo a parte requerida 

ser intimada na pessoa da advogada indicada na petição aportada no ID 

n.º 11482292. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002273-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002273-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME EXECUTADO: MARLENE COSTA DOS SANTOS Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge dos autos que 

a parte devedora efetuou o pagamento integral do débito, tendo a 

exequente pugnado pela extinção da ação, consoante se depreende do 

petitório de ID nº. 14585338. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

22 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002368-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002368-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA IUNAR DE FREITAS 

PORTAO EXECUTADO: CLAUDIO METELLO Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto por MARIA IUNAR DE FREITAS PORTÃO, 

alegando contradição havida na sentença de ID nº. 14255172. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a 

pretensão da Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que inexiste qualquer das situações específicas estabelecidas na 

legislação supratranscrita. Narra a Embargante que a sentença fora 

contraditória, porquanto extinguiu o feito sem resolução do mérito, em 

decorrência da incompetência do Juizado Especial para julgamento da 

causa ante ao valor almejado pela parte. Afirma que a Lei nº. 9.099/95 

estabelece que o Juizado Especial é competente para julgar as causas de 

até 40 (quarenta) salários mínimos, bem como, o cumprimento de sentença 

de seus julgados, independente do valor da execução, nos termos do 

Enunciado 58 do FONAJE. Entretanto, vale observar que a pretensão 

inaugural consiste em cumprimento de uma sentença não prolatada pelo 

Juizado Especial de Alta Floresta/MT, mas sim, pelo CEJUSC, os quais não 

se confundem. Como mencionado pela embargante, as partes tiveram um 

problema extrajudicial e ao renegociarem a dívida procederam a 

homologação do acordo junto ao CEJUSC, o que se depreende do 

documento de ID nº. 9675116. Nessa senda, não se aplica ao caso em 

comento o disposto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº. 9.099/95, devendo a 

sentença objurgada ser mantida em sua integralidade. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

14507371, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002163-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCIO JOSE CARLOS GARCIA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cinge dos autos que a parte devedora efetuou o pagamento do 

débito objeto da presente ação de cobrança, tendo o autor pugnado pela 

extinção da ação, consoante se depreende do petitório de ID nº. 

15281066, instruído com comprovante de pagamento de ID nº. 15281070. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PELISSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PULIDO & PULIDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001846-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDERSON PELISSON 

REQUERIDO: PULIDO & PULIDO LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge-se dos autos que a 

parte devedora efetuou o pagamento do débito objeto da presente ação de 

cobrança, tendo o autor pugnado pela extinção da ação, consoante se 

depreende do petitório de ID nº. 14815650. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001102-12.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

00059842113 EXECUTADO: MARIANA LUZIA CONDE COSTA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Citada a requerida, esta ofereceu proposta de acordo (ID nº. 15007941), 

que fora aceita pela demandante (ID nº. 15242005), ocasião em que 

indicou conta para depósito. A solução amigável do conflito está em 

consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a requerida acerca dos 

dados bancários fornecidos pela autora visando o cumprimento do 

acordo. Após, arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001546-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JOSE GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001546-79.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JANIO JOSE GASPAR 

EXECUTADO: JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Deferida 

a suspensão do feito pelo prazo requerido pelo autor (ID nº. 13878222) na 

ocasião restou consignado que decorridos os 60 (sessenta) dias, deveria 

o exequente manifestar-se, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção. Desse modo, certificada a inércia do autor em ID nº. 13878222, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002080-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: VALDIR GOMES FERNANDES Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Em petitório encartado ao ID nº. 15055822 a parte autora informa que 

entabulou acordo extrajudicial com a requerida, pretendendo, portanto, a 

extinção da ação pela desistência, o que independe da anuência da parte 

adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Na toada do pedido de ID 

nº. 15471549 proceda a devolução das vias originais dos títulos 

executivos objeto da demanda, então depositados em Secretaria (certidão 

de ID nº. 13763343), mediante cópia nos autos. Sem custas. Arquivem-se, 

nos termos do artigo 915, da CNGC, por interpretação analógica, segundo 

o qual proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso 

de se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá 

ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FAGUNDES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

REQUERIDA, para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 

DE JANEIRO de 2019, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TIBES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001408-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida em relação aos honorário 

advocatícios, conforme cálculo acostado no ID num. 15628917, acrescido 

de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 

10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito (art. 523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento 

de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))
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EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CABRERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002228-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO CABRERA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante 

pedido formulado na movimentação n° 15238827 a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. DEFIRO o levantamento do título objeto dos autos depositado em 

Juízo, conforme solicitado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

11 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-58.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRESTANI & CHAVEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCADOS SANTO AGOSTINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do retorno 

da Carta Precatória juntada no ID 12739038, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003927-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003928-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELITA ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-19.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010587-19.2015.8.11.0007 REQUERENTE: RAMPAZIO & RAMPAZIO 

LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para manifestar, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, entretanto, a parte autora quedou-se inerte, 

consoante certidão juntada no Id nº 15847107. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pelo requerente, 

porquanto resta evidenciado que o autor não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003148-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MELO VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 02520739169 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 27 DE 

NOVEMBRO de 2018, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1001054-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES 

ARCARI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. A parte ré informa 

na petição num. 15943280 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003844-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO HENRIQUE LAGO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ DE MAMAN (EXECUTADO)

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003553-10.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAQUIM LUIZ DE MAMAN, 

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO Vistos. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o título executivo extrajudicial 

que embasa a presente ação de execução, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003849-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002522-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002522-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVANEI JOAO DA SILVA 

EXECUTADO: JANICE RIBEIRO Vistos. Inobstante a petição de ID nº. 

14587947 noticiar a composição amigável entre as partes é certo que não 

fora encartado aos autos qualquer documento assinado pela requerida, de 

forma a demonstrar sua anuência aos termos do acordo mencionado. 

Desse modo, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a concordância da executada com os termos do alegado no 

pedido retro, sob pena de regular prosseguimento do feito. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003889-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILKA DJANE SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 23 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003958-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

as seguintes providências, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) 

Juntar aos autos documento de identificação do autor. b) Juntar o 

documento de entrega do produto para assistência técnica, mencionado 

na inicial. Proceda-se o cancelamento da audiência agendada 

automaticamente pelo sistema informatizado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GIORDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1003980-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RICARDO GIORDANI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e 

em nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. Proceda-se o 

cancelamento da audiência de conciliação agendada automaticamente pelo 

sistema. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003567-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RONIS PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Verifico que 

apesar de intimado, o requerente apresentou comprovante de endereço 

que não está em seu nome (ID num. 16008638). Assim, Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento 

que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante 

do referido comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação agendada 

automaticamente pelo sistema. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003600-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIRA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003600-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TANIRA COSTA NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Verifica-se que a parte autora não atendeu integralmente ao 

despacho de ID num. 15775170. Assim, intime-se novamente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias cumprir a determinação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Quanto à manifestação de ID num. 

15978000, não foi possível identificar quais documentos a parte autora 

solicita a retirada de visibilidade. Proceda-se o cancelamento da audiência 

de conciliação agendada automaticamente pelo sistema. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003584-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OSNEI JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e 

em nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, não sendo suficiente a declaração de residência acostada 

no ID num. 15736284, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003256-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 24 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001875-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001875-57.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o depósito das 

certidões de honorários objeto da presente execução perante a Secretaria 

da Vara. Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, solicite-se ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

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

outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003895-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PINHEIRO CANGUSSU MILCZUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003942-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003942-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: INTOCAVEL COMERCIO DE 

ALARMES LTDA - ME REPRESENTANTE: ROBERTO STAVARENGO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a retirada do 

nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a 

alegação de que a inscrição é indevida ante a quitação do débito. O artigo 

294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os 

elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial, especialmente o cheque de 

pagamento do débito, bem como o extrato de compensação, fatos que 

inclusive ocorreram no ano de 2015 (Id n° 16277289 e 16277408); bem 

como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem 

que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos 

órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte Dismobras Importação, Exportação e Distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos S/A promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE as partes 

reclamadas, a fim de comparecerem à audiência de conciliação já 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003895-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PINHEIRO CANGUSSU MILCZUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003895-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NADIR PINHEIRO CANGUSSU 

MILCZUK REQUERIDO: JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003957-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AVELINO MARRAFAO 
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REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON AUREO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003973-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDILSON AUREO RODRIGUES 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Compulsando os autos, 

verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência pretendida pela parte requerente, senão 

vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, através dos quais é evidenciada a 

verossimilhança das alegações da parte autora. De igual forma, o perigo 

de dano é evidente, pois o fornecimento de água é serviço essencial 

prestado pela concessionária de serviço público, conforme preceitos 

jurisprudenciais que transcrevo adiante: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMORA PROLONGADA PARA O 

RELIGAMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FOI 

EXECUTADO DEZENOVE DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DO AUTOR E 

DEZESSETE DIAS APÓS O PRAZO INFORMADO PELA RÉ. ENUNCIADO 8.4 

DA TURMA RECURSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA É SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO [ . . . ] ”  (TJPR -  1ª  Turma Recursal  - 

0025498-65.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vanessa de Souza 

Camargo - - J. 06.11.2015). “FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO APÓS O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO 

PELA CONSUMIDORA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR JÁ SANADA NO 

MOMENTO DO CORTE. Demora em procedimentos bancários não é 

imputável aos consumidores. Fornecimento de água é serviço essencial. 

Dano moral caracterizado. Valor reduzido, segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.” 

(Processo: APL 00535872720128260224 SP 0053587-27.2012.8.26.0224. 

Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 23/09/2015. 

Julgamento: 23 de Setembro de 2015. Relator: Gilson Delgado Miranda). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a requerida SUSPENDA a cobrança da 

fatura referente ao mês 08/2018, no valor de R$ R$ 815,12 (oitocentos e 

quinze reais e doze centavos), E RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE 

ÁGUA DO HIDRÔMETRO Nº Y12B203054, NO PRAZO DE 24 HORAS, 

abstendo-se de realizar novos cortes em razão da fatura acima 

mencionada; e ainda, não promova a negativação do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já tenha sido efetuada, que 

seja procedida a retirada, até posterior determinação, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes a fim de comparecerem a audiência de conciliação já 

designada. INTIMEM-SE as partes da presente decisão. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010249-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA DE CASSIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010249-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCIELA DE CASSIA DIAS 

EXECUTADO: MARCOS FERNANDES DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 
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da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GRISANT DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000044-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NELSON GRISANT DE MELLO Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001608-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEUDIANE DE SIQUEIRA 

SOUSA EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, 

motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-03.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010407-03.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: LUCILENE DA SILVA Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o 

que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO DIESEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000264-06.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PINHEIRO DIESEL LTDA - ME 

EXECUTADO: BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete 

sobre o valor exequendo. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003565-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GRANADO & COUTO LTDA - ME 
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EXECUTADO: CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000294-41.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANA CONDE COSTA 

EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002282-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002282-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001213-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001213-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA Vistos. Considerando a disposição 

do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na 

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010799-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONI APARECIDO MORETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010799-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RONI APARECIDO MORETE 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001196-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA GRAMA 
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FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Os requeridos 

efetuaram o pagamento integral da condenação (petições ID nº 15267816 

e 15474214), tendo a parte requerida BANCO BRADESCO S/A, realizado 

pagamento a maior da obrigação. A parte autora, por sua vez, requereu o 

levantamento somente do valor devido pelas partes, tendo em vista que a 

condenação foi solidária, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 15515684. Tendo 

em vista que já fora determinada a expedição de alvará dos valores 

depositados pela parte requerida ATIVOS S/A, consoante decisão de ID nº 

15489175, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação dos valores 

depositados judicialmente pelos requeridos em favor do(a) advogado(a) 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os valores 

depositados e devidos por cada parte (Ativos S/A: R$ 2.611,87 e 

BRADESCO S/A R$ 2.629,80). Caso contrário, intime-se a credora para 

proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Quanto aos valores 

depositados a maior pelo Banco requerido BRADESCO S/A, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID nº 15611730. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 4674-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLV, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17.743-MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 Processo n.º 4674-61.2016.811.0007

Código 143118

5ª Vara

Vistos etc.

 Vistas ao Ministério Público, Defensoria e advogado de defesa para fins 

do art. 422, do CPP.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001455-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001455-52.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: DEJAIR NOGUEIRA 

DE CARVALHO Vistos. Primeiramente, procedo em gabinete a baixa da 

restrição por meio do sistema Renajud do veículo marca TOYOTA, modelo 

Hilux CD, Chassi 8AJBA3CD3J1604691, PLACA QBW5062, conforme 

comprovante em anexo. No mais, INDEFIRO o pedido de busca de 

endereço através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Ainda que lei 

possibilite a requisição de diligências a ser efetuada pelo juízo, entendo 

que incumbe inicialmente ao Exequente o ônus de buscar, por meios 

próprios, o endereço do Executado, e, somente após a comprovação de 

que não obteve êxito na localização, deverá o Estado-Juiz auxiliar na 

consecução da referida informação. Caso contrário, transferindo-se aos 

Magistrados, desde o início, o encargo de localizar os devedores, 

certamente restaria severamente prejudicada a prestação jurisdicional em 

tempo razoável, em clara ofensa à norma fundamental prevista no art. 4º, 

do NCPC. Intime-se o Autor para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, 

o andamento deste feito, bem como comprove as diligências realizadas 

com o escopo de localização da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de novembro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001167-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 1 6 7 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A VALDENI FRANCO DE LACERDA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para indicar nos presentes autos 

o atual endereço do requerido, visando realizar o ato de citação do 

mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que conforme ID 15699168 foi 

procedida a busca e apreensão do veículo e não foi realizada a citação. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de novembro de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000306-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

ARQUILES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NALVA REGINA DA COSTA DO PRADO (TESTEMUNHA)

MARIA ROSA DOS SANTOS COSTA (TESTEMUNHA)

Edite do Carmo Silva (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000306-21.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ARQUILES FERREIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA LIMA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por 

ARQUILES FERREIRA DA SILVA e JOANA LIMA DA SILVA em desfavor de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO (proprietária) . Em que objetivam, em síntese, a declaração 

de domínio, através da usucapião, da Parte Requerente sobre a área de 

500m² (quinhentos metros quadrados), identificado na inicial pelo lote 

urbano n. 19, quadra n. RS-29, loteamento denominado Embrião urbano 

Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT. Com a inicial (ID 11682464) vieram os documentos de 

ID14682552 e seguintes. Recebida a inicial ao ID 11684622. Citada da 

Requerida ao ID 12618264. Citados eventuais Réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados (ID 12618551). A Parte Ré 

apresentou contestação ao ID 13030935, instruindo os autos com os 
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documentos de ID 13030945 e 13030950. O Estado de Mato Grosso 

manifestou seu desinteresse (ID 14767204). A Fazenda Nacional e o 

Município de Carlinda/MT, devidamente intimados conforme ID 14909448, 

não manifestaram interesse na lide. Parecer do Ministério Público Estadual 

ao ID 15729154. Após, viram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Proceda a Secretária desta vara a citação dos confinantes conforme 

decisão de ID 11684622. Intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal. Desde já fixo os seguintes 

pontos controvertidos: a) comprovação do exercício da posse pacífica e 

ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte Usucapiente 

pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse. DEFIRO A 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h00min, devendo o 

rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, de 

acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as partes apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º 

do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do 

NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 de outubro 

de 2018. ANTÔNIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003836-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCIS DE CASTRO MATOS OAB - SP379673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JR COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO OAB - 083.476.738-45 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOSE ILSON EVALDT DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003836-33.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BARROS REQUERIDO: MADEIREIRA JR 

COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO Vistos. Designo audiência para oitiva 

da pessoa de José Ilson Evaldt da Silva, para o dia 03 de dezembro de 

2018, às 15h45min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003836-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCIS DE CASTRO MATOS OAB - SP379673 (ADVOGADO(A))

MONIKA DE FREITAS BARBOSA DA CRUZ OAB - SP276109 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JR COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO OAB - 083.476.738-45 

(REPRESENTANTE)

REGIS RODOLFO ALVES OAB - SP200500 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ILSON EVALDT DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003836-33.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BARROS REQUERIDO: MADEIREIRA JR 

COMERCIO DE MADEIRAS DE GUAIRA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

MARIA DE FATIMA VILELA RIBEIRO Vistos. Designo audiência para oitiva 

da pessoa de José Ilson Evaldt da Silva, para o dia 03 de dezembro de 

2018, às 15h45min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 6172-03.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires A. Rodrigues e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AutoMais Distribuidora de Equipamentos e 

Ferramentas Automotivas-EIRELI, Engecass Equipamentos Industriais Ltda

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

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD ABECASSIS - 

OAB:29016

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

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

EPP, Edson Arrotéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor C, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de citação do sócio da empresa 

executada.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144045 Nr: 5215-94.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Ferreira

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

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

OAB:16341/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
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Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187637 Nr: 8405-45.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Nelson Santos Paniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Valdecir Paniz Pires - OAB:RS-58.679

 24.Tendo em vista essas considerações, conclui-se que aos 

interessados é cabível a busca pela via judicial adequada, para que possa 

comprovar o seu direito alegado.25.Posto isso, em respeito aos Princípios 

da Legalidade, Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, 

deixo de determinar o bloqueio da matrícula nº 40.947, com área de 

6.147,00ha e 8.736m², por não constatar irregularidades em sua cadeia 

dominial.26.Expeça-se mandado de intimação ao cartório do 1º ofício de 

Barra do Garças, encaminhando-se cópia da EPCV de fls. 52/53, e desta 

decisão para conhecimento.27.Intimem-se, pulicando esta decisão no 

DJE.28.Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Sentença

PROCESSO Nº:4133-71.2015.811.0004 (CÓD. 200579) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, informando que a matrícula de n° 39.720 se encontra em 

duplicidade. 2. Informa o oficial registrador que a matrícula n° 39.720 

protege dois imóveis distintos. 3. Relata que a primeira matrícula n.º 

39.720, protege um imóvel situado neste município, com área de 9.974 ha e 

5.696 m² e nela não informa origem. Enquanto que o segundo imóvel faz 

alusão a um lote urbano com área de 412,50 m², locado sob o n.º 28, Qd. 

445, nesta cidade com origem registral na matrícula n.º 1.489. 4. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 05/13. 5. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 23/42), referentes ao arquivo de 

conhecimento das matrículas. 6. Às fls. 46, consta que todos os 

proprietários atuais e primitivos, bem como eventuais sucessores foram 

devidamente intimados, entretanto, não houve qualquer manifestação 

conforme certidão à fl. 53. 7. Às fls. 67, consta manifestação do 

Representante do Ministério Público, requerendo solicitação de 

documentos. 8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 9. É o 

relatório. 10. Em razão dos indícios relatados Oficial Registrador às fls. 

2/4, é necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 11. Primeira Matrícula n° 39.720 (fl. 5) 

A primeira Matrícula n° 39.720, com área de 9.974 ha e 5.696 m², refere-se 

a uma área de terras situada neste Município, denominada "Fazenda Lago 

verde", de propriedade primitiva de WALDEMAR BORGES e FÊ MARTINS 

BORGES, ABERTA EM 27 DE ABRIL DE 1993. Nela não consta origem 

registral, porém na escritura de fls. 50/51, consta que originou-se da 

transcrição n.º 11.659. Na transcrição n.º 11.659(fls. 63), consta que toda 

área foi transferida para a Comarca de Água Boa-MT. A escritura 

registrada no R-01 desta matrícula confere(fls.50/51), porém a origem se 

encontra irregular. 12. Segunda Matrícula n.º 39.720(fls. 25) 13. A 

segunda matrícula n.º 39.720, refere-se a um lote urbano com área de 

412,50 m², originária da matrícula n.º 1.489. Na matrícula n.º 1.489(fls. 6), 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 39.720. 14. A escritura 

registrada no R-1 desta matrícula confere. 15. Assim, é certo que a 

irregularidade demonstrada, bem como a duplicidade existente entre as 

duas matrículas de n° 39.720, inauguraram a presente averiguação que 

pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim. 16. Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 17. Com 

efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 18. 

DISPOSITIVO 19. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e 

artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 20. Não obstante, no 

uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da matrícula de n° 39.720, com área de 9.974 ha e 5.696 m², em 

razão de sua origem se apresentar irregular, o que faço a título de juízo de 

segurança. 21. Quanto a matrícula n.º 39.720 com área de 412,50 m², 

declaro regular. 22. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da 

matrícula n° 39.720, com área de 9.974 ha e 5.696 m². 23. Cumpra-se. 

Intimem-se. 24. Publique-se a decisão no DJE. 25. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Barra do Garças, 5 de novembro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº: 10280-84.2013.811.0004 (CÓD. 176322) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, para averiguações quanto a regularidade das matrículas n° 

40.158 e 40.190. 2. Informa o oficial registrador acerca de inconsistência 

na origem da matrícula 40.158, já que em sua suposta anterior não consta 

sua abertura. 3. Quanto a matrícula n.º 40.190, informa às fls. 56/57 que 

observou que se encontra em duplicidade com a matrícula n.º 40.158. 4. 

Informa ainda que os protocolos 82.950 e 82.278 da matrícula n.º 40.190 

não conferem com as anotações constantes no livro de protocolo da 

serventia e que na sua suposta origem também não consta sua abertura. 

5. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/23. 6. Após solicitação, 

foram juntados diversos documentos às fls. 31/65. 7. Às fls. 67, consta 

intimação dos interessados, porém decorreu o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fls. 71. 8. Instada a se manifestar, a representante 

do Ministério Público às fls. 79, pugnou pelo bloqueio das Matrículas nº 

140.158 e 40.190, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº. 6.015/73, 

restando aos interessados que busquem pela via judicial adequada, a 

comprovação de eventual direito. 9. Por fim, vieram os autos conclusos 

para decisão. 10. É o relatório. Decido. 11. Matrícula nº 40.158 (fls.7) A 

matrícula nº 40.158, refere-se a um imóvel rural com área de 2.797 has e 

8.734 m², localizado neste município, de propriedade primitiva de JOSÉ 

LUIZ DE OLIVEIRA, aberta aos 2 de setembro de 1993. Consta ter origem 

registral na transcrição nº 5.244. Na transcrição n.º 5.244(fls. 21/22 não 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 40.158. Teve sua área 

compromissada para a matrícula 17.160 e transferida a área de 8.000 has 

para Canarana-MT. 12. Os protocolos registrados nesta matrícula 

conferem. 13. Matrícula nº 40.190 (fls. 32) A matrícula nº 40.190, 

refere-se a um imóvel rural com área de 2.797 has há e 8.734 has, 

localizado neste município, de propriedade primitiva de JOSÉ LUIZ DE 

OLIVEIRA. Consta ter origem registral na transcrição n.º 5.244, porém nela 

não consta abertura da matrícula 40.190. 14. Os protocolos registrados 

nesta matrícula não conferem. 15. Portanto, considerada todas estas 

constatações, conclui-se que as matrículas nº 40.158 e nº 40.190 se 

encontram com a sua cadeia dominial irregular, condição que pode levar 

ao cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete 

à direção do Foro fazê-lo. 16. Tanto é que, muito embora seja oriunda de 

órgão judiciário, a decisão nestes autos proferida não corresponde a 

típico exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses. 17. Com efeito, conforme 

antes mencionado, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 18. 

Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de 

bloqueio das matrículas, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 19. Assim, com fulcro no art. 51, inciso 

VI, do COJE, e art. 292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta 
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Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 20. 

Posto isso, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios 

da Legalidade, Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, 

determino o bloqueio das matrículas nº 40.158 e nº 40.190, a fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o 

registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante 

autorização pelo Juízo Cível competente. 21. Expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças para proceder à 

averbação de bloqueio das matrículas nº 4.158 e nº 40.190. 22. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 23. Publique-se a 

decisão no DJE. 24. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 5 de novembro de 2018 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO

PROCESSO Nº:5255-56.2014.811.0004 (CÓD. 183697) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 17.017 para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que a primeira 

ficha dessa matrícula aparentemente é regular, porém não constam nos 

arquivos da serventias as escrituras registradas no R-01 e R-2. 3. Quanto 

a segunda ficha que contém o R-3, informa que na verdade a escritura 

registrada foi lavrada no livro n.º 454, às fls. 46/47 e não às fls. 44/45 

como constou. 4. Relata que o protocolo 103.535 não confere com as 

anotações do livro. 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 07/25). 6. 

Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 32/86), 

referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 7. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 89 e 100) requerendo documentos. 8. 

Os interessados foram intimados às fls. 94, porém não consta 

manifestação nos autos. 9. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 10. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial 

Registrador às fls. 04/06, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

das matrículas, por conterem supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 

17.017 (fls. 07) A matrícula n° 17.017, com área de 121 has, refere-se a 

um lote de terras situado neste município, aberta em 14 de fevereiro de 

1982. Consta ser originária da transcrição n° 4.067. 12. Transcrição n.º 

4.067 A transcrição n.º 4.067(fls. 13/14), refere-se a um imóvel rural com 

área de 121 has de propriedade de José Martins. Consta ser originária da 

transcrição n.º 2.348. Na transcrição n.º 4.067 consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 17.017. 13. Na transcrição n.º 2.348(fls. 15/16) 

não consta averbação de venda para a transcrição n.º 4.067, que seria a 

anterior da matrícula n.º 17.017. 14. Quanto as escrituras registradas no 

R-1 e R-3 constam nos autos e conferem, porém a escritura registrada no 

R-2, foi lavrada às fls. 46/47 e não 44/45 do livro n.º 454. 15. Portanto, 

considerada estas constatações, conclui-se que a matrícula n° 17.0177 

a p r e s e n t a  c o n d i ç õ e s  q u e  p o d e m  l e v a r  a o 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 16. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do 

COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta 

Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 17. 

Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, determino o bloqueio da matrícula n° 17.017, com área de 121 

hectares, em razão de sua cadeia registral apresentar irregularidade o 

que faço a título de juízo de segurança. 18. Expeça-se, mandado de 

averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder à 

averbação de bloqueio da matrícula n° 17.017, com área de 121 hectares. 

19. Intimem-se. Cumpra-se. 20. Publique-se a decisão no DJE. 21. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 4 de novembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO: 8405-45.2014.811.0004 (CÓD. 187637) 1. Trata-se de Pedido 

de Providências por meio do qual o Sr. Registrador de Imóveis de Barra do 

Garças encaminha a matrícula nº 40.947 para averiguações. 2. Salienta 

que essa matrícula aparentemente possui cadeia dominial regular, 

contudo, na sua segunda ficha apresenta uma espécie de "raspagem" no 

campo da assinatura do Oficial, no ato de encerramento do R-01. 3. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 04/43. 4. Após solicitações, foram 

juntados diversos documentos, e às fls. 96/107 foi tentada a intimação de 

todos os proprietários atuais, primitivos e interessados, aportando-se aos 

autos manifestação do interessado NELSON SANTO PANIZ (fl. 130), 

deixando transcorrer o prazo "in albis" os demais intimados. 5. Instada a 

se manifestar, a representante do Ministério Público à fl. 110, pugnou no 

sentido de que seja determinada a regularização administrativa da 

matrícula, por entender que a irregularidade apontada pelo Oficial não 

demonstra que possa prejudicar terceiros. 6. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. 7. É o relatório. 8. Em razão da inconsistência 

percebida e relatada pelo Oficial Registrador às fls. 04/06, é necessário a 

análise de toda a cadeia dominial da matrícula nº 40.947, conforme segue. 

Matrícula nº 40.947 (fls. 07/09) 9. A matrícula nº 40.947 refere-se à uma 

área de terras situado no Município de Novo São Joaquim/MT, com de 

6.147ha e 8.736m², no lugar denominado "Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida", de propriedade primitiva de FRANCISCO CAETANO DA 

CUNHA sua esposa MARIA CRISTINA DA CUNHA e RUBIS AFONSO 

FIGUEIREDO e sua esposa HILDA ALVES FIGUEIREDO. A matrícula foi 

aberta em 07 de julho de 1994, e consta ter origem registral na transcrição 

nº 19.720 de ordem do livro 3-AM. 10. No R-01 (protocolo 85.000), consta 

a venda da totalidade do imóvel à JAIRO DIAS PEREIRA, por meio de 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas notas do Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de General Careiro/MT, às fls. 29/30, do Livro 

nº D-011, datada de 13/06/1994. 11. Cópia desta EPCV foi encaminhada 

pela serventia de General Carneiro e juntada às fls. 52/53, a qual está de 

acordo com o registro. 12. O protocolo nº 85.000 também confere com os 

dados do adquirente. 13. Informou o registrador à fl. 48 que na serventia 

não constam indicadores reais em nome de FRANCISCO CAETANO DA 

CUNHA e RUBIS AFONSO FIGUEIREDO. 14. Os atos constantes dos R-02, 

R-02 e R-06, dizem respeito à registros de Cédulas Rurais Pignoratícias 

Hipotecárias de 1º, 2º e 5º grau, R-03 e R-04, referem-se à Cédula de 

Crédito Comercial de 3º e 4º grau, e o R-05 é aditivo de prorrogação de 

vencimento das referidas cédulas. 15. Os protocolos nº 85.619, 85.620, 

86.717, 87.284 e 87.586, quando verificados conferem com os títulos 

registrados e informados acima, conforme fls. 13/16. Transcrição nº 

19.720 (fls. 20/21) 16. Esta transcrição refere-se a uma gleba de terras 

situado neste Município e Comarca, no lugar denominado "Fazenda São 

Francisco", com área de 12.250,00ha, de propriedade primitiva de 

FRANCISCO CAETANO DA CUNHA e RUBIS AFONSO FIGUEIREDO, aberta 

em 10 de dezembro de 1974, formada por três (03) lotes de terras sendo 

o primeiro com área de 5.250,00ha, o segundo com 2.000,00ha, e o 

terceiro com 5.000,00ha, conforme transcrições nº 11.424, nº 9.247, e nº 

9.246, respectivamente. Em todas essas transcrições constam averbação 

de venda para a transcrição nª 19.720. Transcrição nº 11.424 (fls. 23/24) 

17. Referida transcrição foi aberta em 28 de julho de 1967, para proteger 

uma gleba de terras situado neste Município e Comarca, no lugar 

denominado "Gleba Califórnia", com área de 5.250,00ha, de propriedade 

primitiva de OCTAVIO PANIZ, constando ser originária da Transcrição nº 

9.236. Está averbada a venda para a transcrição nª 19.720. Transcrição 

nº 9.246 (fls. 18/19) 18. Referida transcrição foi aberta em 14 de abril de 

1965, para proteger uma área de terras situado neste Município e 

Comarca, com 5.000,00ha, de propriedade primitiva de BEIJAMIM 

RAMPELATTO, constando ser originária da Transcrição nº 9.236, na qual 

está averbada a venda para a transcrição 9.246. Nesta (9.246) também 

consta averbação de venda para a transcrição nª 19.720. Transcrição nº 

9.247 (fls. 17/18) 19. Referida transcrição foi aberta em 14 de abril de 

1965 para proteger uma área de terras situado neste Município e Comarca, 

com de 2.000,00ha, de propriedade primitiva de ERVANDI ALVES KOHLS, 

constando ser originária da Transcrição nº 9.236, que consta averbada a 

abertura da transcrição nº 9.247. Nesta está averbada a venda para a 

transcrição nª 19.720. Transcrição nº 9.236 (fls. 25/29) 20. Transcrição 

aberta em 14 de abril de 1965, com área de 95.658,00ha, situado neste 

Município e Comarca, no lugar denominado "Gleba Califórnia Norte 

América", de propriedade primitiva de SERGIO BATISTA DA SILVA, 

formada por dez (10) lotes, protegidos pelas transcrições nº 4.378, 4.336, 

4.379, 4.376, 4.386, 4.381, 4.373, 4.388, 4.374 (fls. 30/43), as quais foram 

abertas com a apresentação de Títulos Definitivos de Propriedades 

espedido pelo Intermat, conforme cópias de fls. 57/72. Em todas estas 

transcrições estão averbadas as vendas para a transcrição nª 9.236. 21. 

Realizada esta análise na cadeia dominial da matrícula nº 40.947, 

conclui-se que não se verifica a existência de fraude ao registro público, . 

22. Ademais, apesar do Oficial Registrador haver mencionado que existe 

uma possível "raspagem" no campo destinada à assinatura do oficial ao 

final do registro R-01, e que a EPCV também registrada no R-01 não foi 

encontrada na Serventia, denota-se do documento juntado às fls. 52/53, 

que a EPCV existe na serventia que a lavrou, e reproduz exatamente o 
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que está registrado no R-01. Já quanto à suposta raspagem informado 

pelo registrador, vale lembrar que este procedimento não comporta a 

produção de provas pericial, posto que, este Juízo atua como Corregedor 

do Cartório, e possui competência limitada, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 23. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 24. Tendo em vista essas 

considerações, conclui-se que aos interessados é cabível a busca pela 

via judicial adequada, para que possa comprovar o seu direito alegado. 25. 

Posto isso, em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, deixo de determinar o bloqueio 

da matrícula nº 40.947, com área de 6.147,00ha e 8.736m², por não 

constatar irregularidades em sua cadeia dominial. 26. Expeça-se mandado 

de intimação ao cartório do 1º ofício de Barra do Garças, 

encaminhando-se cópia da EPCV de fls. 52/53, e desta decisão para 

conhecimento. 27. Intimem-se, pulicando esta decisão no DJE. 28. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

PROCESSO Nº: 10548-07.2014.811.0004 (CÓD. 190368) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula de nº 16.794 – Livro 02, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

o imóvel protegido pela matrícula supracitada é originário de 

desmembramento de uma área maior proveniente da matrícula nº 11.375 

(que instrui Pedido de Providências autuado sob o nº 

2623-57.2014.811.0004 – código 180698). 3. Relata que há 

inconsistências constantes na matrícula nº 16.794 com área de 300ha e 

1.720m², sendo uma delas referente ao protocolo de nº 105.797, 

constante no registro R-02. Este registro faz menção à uma compra e 

venda por escritura pública, supostamente lavrada no Tabelionato Ayres 

da cidade de Bom Jardim de Goiás, tendo como transmitente o Sr. Darci 

Adão Weirich e adquirente o Sr. José Carlos Brites de Figueiredo, casado 

sob o regime de comunhão universal de bens com a Sra. Lais Aparecida 

Rodrigues Figueiredo. Ocorre que, não existe nos arquivos da Serventia 

de Bom Jardim de Goiás tal escritura. 4. Ademais, ainda sobre o R-02 da 

matrícula nº 16.794, o Sr. Registrador constatou que as informações deste 

registro divergem totalmente dos dados existentes no protocolo de nº 

105.797, do Livro 1-F de Protocolo da Serventia. 5. Por fim, ressalta que, 

analisando a assinatura da registradora, constatou-se uma discrepância 

quanto a assinatura do registro R-02 e a assinatura da registradora à 

época. 6. Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/43). 7. Após serem 

solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 48/50, 55/59, 61/79 

e 90/93) referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 8. Às fls. 

84/87, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão da fl. 89. 9. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 10. Em razão dos indícios relatados pelo Registrador 

às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial da 

matrícula, por conter supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 16.794 (fl. 

06/07) A matrícula n° 16.794 refere-se a um lote de terras situado neste 

Município e Comarca de Barra do Garças – MT, no lugar denominado 

"Mauá", com área de 300ha e 1.720m², o imóvel protegido pela matrícula 

supracitada é originário de desmembramento de uma área maior 

proveniente da matrícula nº 11.375 (que instrui Pedido de Providências 

autuado sob o nº 2623-57.2014.811.0004 – código 180698) que ainda não 

se encontra pronto para julgamento. 12. Ao analisar a matrícula n° 16.794, 

e toda a documentação acostada aos autos, constatam-se diversas 

irregularidades envolvendo a ilegitimidade dos documentos apresentados, 

o que põe em risco a higidez dos negócios jurídicos e a própria segurança 

jurídica dos registros públicos, conforme será demonstrado a seguir. 13. 

Verifica-se que os dados apresentados no R-02, refere-se a uma 

escritura pública de compra e venda supostamente lavrada no Tabelionato 

Ayres na cidade de Bom Jardim de Goiás, informação esta que não condiz 

com o número de protocolo 105.797, que faz menção a ato de registro em 

outra matrícula, diversa da que se encontra em comento. 14. Além do 

mais, consta às fls. 55/59, informação prestada pelo Tabelionato Ayres de 

Bom Jardim de Goiás, de que o livro e folha a que faz menção a escritura 

pública de compra e venda objeto do R-02, contém duas escrituras 

públicas, sendo que nenhuma delas confere com a descrita no registro em 

análise. 15. Dessa forma, conclui-se que a matrícula de n° 16.794, com 

área de 300ha e 1.720m², apresenta irregularidade em seu R-2, o que 

pode eventualmente culminar em cancelamento/anulação/retificação dos 

Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 16. Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

Dispositivo 17. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 

292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 18. Não obstante, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da matrícula de n° 16.794, com área de 300ha e 1.720m², o que 

faço a título de juízo de segurança. 19. Expeça-se, mandado de 

averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder o 

bloqueio da matrícula de n° 16.794, com área de 300ha e 1.720m². 20. 

Intimem-se. Cumpra-se. 21. Publique-se a decisão no DJE. 22. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 31 de outubro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº:13973-71.2016.811.0004 (CÓD. 236746) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula n° 32.553, para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o Oficial Registrador que em 01 de 

setembro de 2016, aportou em sua serventia, escrito particular de compra 

e venda de um imóvel supostamente entabulado entre a Sra. Maria 

Elizabett Fonseca Parreira, proprietária do referido imóvel e a Sra. 

Elizangela de Freitas Barros. O aludido contrato obedecia todos os 

requisitos para que fosse registrado, razão pela qual o foi, sendo o R03 

da matrícula em análise. 3. Relata que posteriormente, tomou conhecimento 

que o referido lote estava sendo vendido por preço abaixo do mercado e 

sendo oferecido pelo Sr. Valdivino, vulgo Divininho, o que despertou 

suspeita pelo Oficial Registrador. 4. Suspeitando da veracidade dos 

documentos, o Oficial Registrador do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças, iniciou uma análise minuciosa da documentação, solicitou ao 

Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças cópia da escritura lavrada no 

ano de 1988, oportunidade que a Sra. Maria Elizabett Fonseca Parreira 

adquiriu o imóvel protegido pela matrícula n° 32.553, com o intuito de 

conferir se as assinaturas eram as mesmas, ocasião em que se 

vislumbrou serem totalmente discrepantes. Após, entrou em contato com a 

Sra. Maria Elizabett Fonseca Parreira, constatando assim a fraude. 5. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 08/31. 6. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 41/42, 47/58), referentes ao 

arquivo de conhecimento da matrícula e da assinatura da suposta Sra. 

Maria Elizabett Fonseca Parreira, reconhecida no instrumento particular de 

compra e venda pelo 2º Tabelionato de Notas de Aragarças-GO. 7. Às fls. 

60/61, consta que todos os proprietários atuais e primitivos foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão de fl. 65. 8. Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. 9. Em razão dos indícios relatados pelo Oficial 

Registrador às fls. 04/07, e documentos anexos às fls. 08/31, evidente se 

faz a fraude referente ao registro R03 da matrícula 32.553. Matrícula n° 

32.553 (fl. 09) 10. A matrícula n° 32.553 refere-se a um lote de terras 

situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças/MT, com área de 

450,00m², no loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças", 

aberta em 26 de maio de 1988, sendo proveniente da matrícula n° 1.489 (fl. 

09). Na matrícula n.º 1.489(fls. 11) consta averbação de venda para a 

matrícula n.º 32.553. 11. Ao que tudo indica, a matrícula n° 32.553 com 

área de 450,00m² se encontra com sua cadeia dominial regular até a Av. 

02, pois, até esta confere a documentação acostada à inicial e com os 

protocolos de n° 68.147 e 163.628 constantes no Livro 01 de protocolo 

(fls. 29/31). 12. O Escrito Particular de Compra e Venda referente ao 

registro R03, existe no respectivo Livro do Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca(fls. 17/19), pois preenche todos os requisitos, tendo como 

reconhecida a assinatura da suposta Sra. Maria Elizabett Fonseca Parreira 

pelo 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Aragarças-GO. 13. 

Ocorre que confrontando as assinaturas da Sra. Maria Elizabett Fonseca 

Parreira de fls. 14 e também de fls. 17/19, verifica-se que são diferentes, 

inclusive na certidão de nascimento acostada às fls. 49, consta filiação 

diferente da Cédula de Identidade de fls. 48. 14. Portanto, conclui-se que a 
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matrícula de n° 32.553, com área de 450,00m², apresenta irregularidades 

quanto ao seu R03, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 15. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 16. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 17. Contudo, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Continuidade, Legalidade e Segurança Jurídica 

dos Registros Públicos, determino que torne sem efeito o registro R03, da 

matrícula n° 32.553, com área de 450,00m², o que faço a título de juízo de 

segurança. 18. Expeça-se mandado ao Cartório do 1° Ofício de Barra do 

Garças, para proceder à averbação de que torno sem efeito o registro 

constante no R03, da matrícula de n° 32.553, com área de 450,00m². 19. 

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Aragarças-GO, para conhecimento. 20. Publique-se a decisão 

no DJE. 21. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 31 

de outubro de 2018. Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

PROCESSO Nº:10581-31.2013.811.0004 (CÓD. 176570) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou a matrícula de nº 47.148, para averiguação, 

requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que o imóvel 

protegido pela matrícula supracitada é originário de desmembramento de 

uma área maior proveniente da matrícula nº 27.794. 3. Relata que há 

inconsistências constantes na matrícula nº 47.148 com área de 250,00ha, 

sendo uma delas referente ao protocolo de nº 104.601, constante no 

registro R-01, e que não existe naquela Serventia o arquivo de 

conhecimento da referida matrícula. 4. O registro R-01 faz menção à uma 

compra e venda por escritura pública, supostamente lavrada no 1º 

Serviço Notarial e Registral da cidade de Bom Jardim de Goiás, no Livro nº 

101, fls. 045vº, tendo como transmitente o Sr. Jaime Dos Santos Melo e 

adquirente o Sr. Dionisio Sabino De Carvalho. Ocorre que, não existe nos 

arquivos da Serventia de Bom Jardim de Goiás tal escritura. 5. Ademais, 

ainda sobre o R-01 da matrícula nº 47.148, o Sr. Registrador constatou 

que as informações deste registro divergem totalmente dos dados 

existentes no protocolo de nº 104.601, do Livro de Protocolos da 

Serventia. 6. Por fim, ressalta que, analisando a assinatura da 

registradora, constatou-se uma discrepância quanto esta, em comparação 

com assinaturas firmadas em matrículas análogas. 7. Com a inicial vieram 

os documentos (fls. 06/07). 8. Após serem solicitados, foram juntados 

diversos documentos (fls. 11, 14/16, 19/21, 27/38, 40/42, 44/45, 47/53, 

58/59, 68/74 e 84/90) referentes ao conhecimento e análise da matrícula. 

9. À fl. 65, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão de fl. 75. 10. Às fls. 61/62 o Ministério Público pugnou 

pelo bloqueio da matrícula 47.148. 11. Por fim, vieram os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. 12. Em razão dos indícios relatados pelo 

Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

da matrícula, por conter supostas irregularidades. 13. Matrícula n° 47.148 

(fl. 06) A matrícula n° 47.148 refere-se a uma gleba de terras situada no 

município de Araguaiana-MT, com área de 250ha, o imóvel protegido pela 

matrícula supracitada é originário da matrícula nº 27.794, conforme 

averbaçãode fls. 11 verso. 14. Ao analisar a matrícula n° 47.148 e toda a 

documentação acostada aos autos, constata-se diversas irregularidades 

envolvendo a ilegitimidade dos documentos apresentados, o que põe em 

risco a higidez dos negócios jurídicos e a própria segurança jurídica dos 

registros públicos, conforme será demonstrado a seguir. 15. Verifica-se 

que no R-01, consta o registro de uma escritura pública de compra e 

venda supostamente lavrada no 1º Serviço Notarial e Registral da cidade 

de Bom Jardim de Goiás, informação esta que não condiz com o número 

de protocolo 104.601, que faz menção a ato de aquisição de Título de 

Propriedade, em nome diverso dos presentes na matrícula em análise (fl. 

07). 16. Além do mais, consta às fls. 70/74, informação prestada pelo 1º 

Serviço Notarial e Registral de Bom Jardim de Goiás, de que o livro e folha 

a que faz menção a escritura pública de compra e venda objeto do R-01, 

contém uma escritura pública, sendo que, esta não confere com a descrita 

no registro em comento. 17. Dessa forma, conclui-se que a matrícula de n° 

47.148, com área de 250ha, apresenta irregularidade em seu R-01, o que 

pode eventualmente culminar em cancelamento/anulação/retificação dos 

Registros, porém, não compete à direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 

Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 

292 da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro 

para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 20. Não obstante, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da matrícula de n° 47.148, com área de 250ha, o que faço a título 

de juízo de segurança. 21. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório 

do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder o bloqueio da matrícula de 

n° 47.148, com área de 250ha. 22. Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se 

a decisão no DJE. 24. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 31 de outubro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO

PROCESSO Nº:5253-86.2014.811.0004 (CÓD. 183694) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou as matrículas de n° 41.290 e n° 49.864, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o oficial registrador que 

a matrícula nº 25.996, registro anterior das matrículas supracitadas, 

protege um lote de terras situado no município de Araguaiana – MT. Sendo 

que na AV.03, o proprietário Sr. Luiz Braga vende frações do imóvel, cuja 

a somatória perfaz uma área de 1.731,97 m², ou seja, 231,97 m², vendidos 

além da área protegida pela matrícula. 3. Relata que se extrai da leitura 

desta matrícula que as venda anotadas nas averbações AV.06 e AV.07, 

que deram origem a 41.290 e 49.864, respectivamente, são irregulares, 

pois quando essas foram abertas a matrícula 25.996 deveria estar 

encerrada. 4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 07/45). 5. Após 

serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 54/61, 66, 

72/115 e 118) referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 6. Às 

fls. 121/125, consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram 

devidamente intimados, contudo, não houve qualquer manifestação, 

conforme certidão da fl. 72. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fls. 129/130) pelo bloqueio da matrícula nº 41.290 e 49.864. 8. Por fim, 

vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em razão dos 

indícios relatados pelo Oficial Registrador às fls. 04/06, é necessária a 

análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas 

irregularidades. 10. Matrícula n° 41.290 (fl. 08) A matrícula n° 41.290 

refere-se a um lote de terras situado na zona urbana do Município de 

Araguaiana - MT e Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 

100,00 m², desmembrada de uma área maior, de propriedade primitiva de 

LUIZ BRAGA, aberta em 01 de novembro de 1994. Consta ser originária da 

matrícula n° 25.996. 11. Matrícula n° 49.864 (fl. 07) A matrícula n° 49.864 

refere-se a um lote de terras situado na zona urbana do Município de 

Araguaiana - MT e Comarca de Barra do Garças – MT, no loteamento 

denominado "JARDIM URANIA II", locado nº 04 da quadra nº 14, com área 

de 132,00 m², de propriedade primitiva de LUIZ BRAGA, aberta em 04 de 

agosto de 2005. Consta ser originária da matrícula n° 25.996. 12. Ao 

analisar as matrículas n° 41.290 e n° 49.864 e toda a documentação 

acostada aos autos, constatam-se diversas irregularidades envolvendo a 

ilegitimidade dos documentos apresentados, o que põe em risco a higidez 

dos negócios jurídicos e a própria segurança jurídica dos registros 

públicos, conforme será demonstrado a seguir. 13. Além do mais, consta 

às fls. 73 informação de que não consta arquivado na serventia, 

conhecimento acerca de aquisição retratada pela matrícula nº 41.290, 

enquanto que a da matrícula 49.864 está completa. 14. Matrícula n° 25.996 

(fl. 09) A matrícula n° 25.996 refere-se a um lote de terras situado na zona 

urbana do Município de Araguaiana - MT e Comarca de Barra do Garças – 

MT, com área de 1.500 m², de propriedade primitiva de MUNICPIO DE 

BARRA DO GARÇAS (ESTADO DE MATO GROSSO), aberta em 12 de 

setembro de 1985. Consta se tratar do registro do Título Definitivo de 

propriedade expedido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças em 

12.05.1982. Verifica-se que a soma da área alienadas nesta matrícula 

perfazem (1.732 m²) e supera a área protegida pela matrícula que é de 

(1.500 m²). (fl. 09/16) 15. As escrituras registradas nas duas matrículas 

em questão constam nos autos e conferem. 16. Dessa forma, conclui-se 
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que às matrículas de n° 41.290 e n° 49.864, com área de 100,00 m² e 

132,00 m², respectivamente, apresentam irregularidades no que se refere 

a or igem, o que pode eventualmente culminar  em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 17. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 18. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 19. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio das matrículas de n° 41.290 e n° 

49.864, com área de 100,00 m² e 132,00 m², respectivamente, o que faço 

a título de juízo de segurança. 20. Expeça-se, mandado de averbação ao 

Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de 

bloqueio das de n° 41.290 e n° 49.864, com área de 100,00 m² e 132,00 

m², respectivamente. 21. Intimem-se. Cumpra-se. 22. Publique-se a 

decisão no DJE. 23. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 05 de novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO

PROCESSO Nº: 3767-95.2016.811.0004 (CÓD. 221502) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes a 

transcrição nº 2.348. 2. Com a inicial vieram os documentos anexados. 

(fls. 08/132) 3. O imóvel registrado na transcrição nº 2.348 com área de 

9.990 ha, refere-se ao registro do Título Definitivo de Propriedade 

expedido pelo INTERMAT em 27/03/1988 em favor de FRANCISCO MUNIZ. 

(fl. 13/14). 4. Depois de solicitados, juntaram-se outros documentos aos 

autos (fls. 138/139, 145/240, 254v/256, 258/265, 268/270 e 276/280). 5. 

Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 134 e 282/283) pelo 

bloqueio das transcrições nº 12.406 e 13.453 e matrículas nº 4.988 e 

17.479. 6. Foram intimados os proprietários atuais e primitivos das 

matrículas em análise, sobre o regularidade dos documentos para, 

querendo, manifestarem nos autos. Porém, mantiveram-se inertes 7. A 

transcrição em análise deu origem as seguintes transcrições e matrículas, 

respectivamente: 3.274, 3.275, 3.276, 3.277, 3.278, 3.279, 3.280, 4.067, 

4.068, 4.069, 4.070, 4.071, 4.072, 4.073, 4.074, 4.075, 4.076, 4.077, 4.078, 

4.081, 4.220, 5.431, 7.188, 7.189, 8.613, 10.929, 12.406, 13.453 e 4.988 e 

17.479. (fls. 15/78) 8. A soma das áreas das originadas perfaz um total de 

18.193,9920 ha, contudo a área indicada na transcrição é de somente 

9.990 ha. (fls. 09/12) 9. Segundo tabela do Oficial Registrador e a ordem 

cronológica, a transcrição nº 10.929 era a última venda possível, 

totalizando 9.145,5145 ha e sobrando 844,4855 ha. (fls. 04/05 e 9/78) 10. 

Consequentemente, as transcrições nº 12.406 e 13.453 e matrículas nº 

4.988 e 17.479 estariam irregulares, devido estas ultrapassarem a área da 

transcrição nº 2.348. 11. A matrícula nº 17.479 foi transferida sua área 

total para Comarca de Água Boa/MT conforme matrícula nº 2.564, em 24 

de janeiro de 1994. DECIDO. 1. Feitas as ponderações, inauguraram a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 2. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 3. Devido as transcrições nº 12.406 e 13.453 e 

matrículas nº 4.988 e 17.479 terem sido registradas após a venda quase 

total da área da transcrição 2.348, aplica-se o Princípio da Anterioridade 

ou Prioridade, primando assim pelos títulos realizados antes da área ser 

completada. DISPOSITIVO 4. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, 

inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino o bloqueio das 

transcrições nº 12.406 e 13.453 e matrícula nº 4.988, bem como 

averbação na transcrição n.º 2.348, acerca dos termos da presente 

decisão. 5. Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças, cientificando-o que não poderá mais nas 

transcrições e matrículas bloqueadas praticar qualquer ato, salvo 

mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 12. Quanto a matrícula 

n.º 17.479(fls. 77/79) foi transferida para a Comarca de Água Boa/MT , de 

acordo com o art. 169, caput, da Lei nº 6.015/73, "todos os atos 

enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da 

situação do imóvel", instituindo a regra da territorialidade. 13. Ao comentar 

o artigo 169, da Lei 6.015/73, o doutrinador Walter Ceneviva (2010, item 

425), em sua obra Lei dos Registros Públicos Comentada, assim expressa: 

"Criados novos serviços será aguardada sua efetiva instalação. Nessa 

hipótese a área é atribuída a um novo registrador, mas há período em 

aberto, de espera, até o início de suas atividades, no qual o antigo 

continua a receber os registros. À margem destes ou ao pé das 

matrículas, enquanto subsistirem, continuarão a ser feitas averbações que 

lhes digam respeito, mesmo depois da instalação do novo serviço (art. 

295)." 14. A CNGCE também faz alusão ao tema conforme prescreve o art. 

656, a seguir: Art. 656. Quando for criada nova serventia e, enquanto esta 

não for instalada, os registros continuarão a ser feitos na circunscrição 

que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los na nova 

serventia. 15. A matrícula supramencionada foi encerrada no Serviço 

Registral desta Comarca e transferida para Água Boa, fato que põe termo 

à atuação desta Diretoria do Foro para a prática de atos, se configurada a 

existência de irregularidades em sua cadeia dominial, conforme 

competência definida pelo art. 52, do COJE/MT. 16. A competência é o 

instituto que define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada 

órgão e, neste caso, a fiscalização dos Cartórios Extrajudiciais das 

Comarcas, deve ser exercida pelas Diretorias dos Foros daquelas, para 

onde este feito deverá ser remetido. 17. Portanto, qualquer que for a 

decisão acerca da análise das possíveis irregularidades existentes nas 

matrículas encerradas nesta circunscrição, não terá a eficácia esperada, 

uma vez que os atos referentes à movimentação do imóvel já está sendo 

realizado na matrícula de n° 2.564, que está, respectivamente, sob a 

competência do Juiz Corregedor Permanente da Comarcas de Água Boa – 

MT. 18. Assim, ante o exposto, declino da competência para conhecer e 

processar este procedimento, em relação a matrícula n.º 17.479 em favor 

do douto Juízo Corregedor do Foro da Comarca de Água Boa – MT, para 

onde deverá ser encaminhada cópia dos autos. 6. Publique-se presente 

decisão no DJE. 7. Intimem-se. Cumpra-se. 8. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Barra do Garças, 31 de outubro de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178078 Nr: 12371-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberto Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Cosniderando que os imóveis avaliados em fls. 54 estão localizados no 

Município de Torixoréu, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para eu deposite o valor remascente da 

diligência, qual seja R$ 239,00 ( duzentos e trinta e nove reais), no prazo 

de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239166 Nr: 15617-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES(OAB/MT 8.988) , para que devolva os 
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autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259278 Nr: 12392-84.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema da Silva Fernandes, Douglas Fernandes, 

Donizete Fernandes, Letícia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza 

Giovanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Antônio Alves de Sousa Filho(OAB/MT6.293-A) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290798 Nr: 13478-56.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Forlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: mirian garcia vidal - 

OAB:21078MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 VISTOS.

 1. Visando dar efetividade ao ato deprecado, DESIGNO audiência para 

oitiva da testemunha FLÁVIO SILVA para o DIA 04 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164624 Nr: 6428-86.2012.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias Soares Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Nominato Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula Monção Oliveira(OAB/MT9.030) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209795 Nr: 9449-65.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intermat - Instituto de Terras de Mato Grossso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves 

de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Costa Jacarandá - 

OAB:12597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) procurador(es) do 

INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248323 Nr: 5118-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Roberto Ângelo de Farias, 

Cândido dos Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

ELISABETH MARTINS FERREIRA(OAB/MT5.672-A) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276615 Nr: 5163-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noticia dos Municipios, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) LUCAS 

ARANTES PEREIRA DA SILVA(OAB/MT 20.410) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 
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apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170433 Nr: 2796-18.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ely Cruvinel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Carlos Cunha Moni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

requerida para se manifestar nos autos acerca do pedido da parte autora, 

o qual solicitou a suspensão dos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172330 Nr: 5248-98.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricieri Silvio Sichieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) JOÃO 

LUIZ GUIMARÃES BRUM(OAB/GO 20.888) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190594 Nr: 10726-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmir Candido Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Adilson Luiz Esteves Silva(OAB/MT17.166) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 2012-12.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Dias Soares Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Nominato Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula Monção Oliveira(OAB/MT9.030) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265754 Nr: 16622-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Lima de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de 

Almeida, Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA(OAB/MT12.971) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 638 Nr: 183-55.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÁVIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.MORAIS FREITAS & CIA LTDA, LUIS 

RENATO MORAIS FREITAS, Suely de Coelho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Nos termos do despacho de fls. 229, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora para apresentar planilha atualizada do 

débito, bem como requerer o que entender cabível, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164147 Nr: 5877-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio de Lima Lula, Andréia da Glória Guimarães Lula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscemagno Santos Souza, Ivone Martins da 

Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 

15.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237148 Nr: 14236-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Humberto Henrique 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira, Ivone Martins da Silva, 

Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado de fls 167/168 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262028 Nr: 14264-37.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) KAYO 

RONNARO SILVA DIAS(OAB/MT 22.433/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 5443-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Roberto Marques - OAB:70610/sp

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) KAYO 

RONNARO SILVA DIAS(OAB/MT 22.433/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83601 Nr: 6817-13.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilasio Pareira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA DE LIMA(OAB/MT 19.406) , para que devolva 

os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162978 Nr: 4341-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Porfirio de Sousa, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos
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 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

FLÁVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER(OAB/MT 16.905) , para que 

devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da 

CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150473 Nr: 129-30.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Adilson Luiz 

E.Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Angelita Tavares Pinto - OAB:MT 12.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Reinaldo 

Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Wilkerson Batista da Silva - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Carla 

Venturine Esteves(OAB/MT 21.977) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95610 Nr: 518-49.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondon Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerida, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 255/259.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161332 Nr: 2197-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moip Money Over Ip, JCS da Mota Assessoria 

Empresarial - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo (OAB/MT13.314B) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265626 Nr: 16570-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Darci Nogueira da Silva, Adelcidio Primo 

Ferreira, João Batista Viana Ferreira, Maria Aparecida Primo Viana, David 

Viana Ferreira, Vilma Primo Viana Guedes, Juarez Viana Ferreira, Paulo 

Primo Viana, Wellson de Almeida Viana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 110/155.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257205 Nr: 11001-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) KAYO 

RONNARO SILVA DIAS(OAB/MT 22.433/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 
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para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272795 Nr: 2836-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93607 Nr: 7392-84.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82079 Nr: 5358-73.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Severino da Silva, Genildo Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves da Silva, Laura Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

SANDRO LUÍS COSTA SAGGIN(OAB/MT 5.734) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 4961-43.2010.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, Fabiana Moura Rosa - OAB:16706/GO, LUCIANA DO 

VALE MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Luiz Otaviano de 

Vasconcelos Campos - OAB:33204/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo (OAB/MT13.314B) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 30 DIAS

Primeira Praça: Dia 04/12/2018, às 16:00 horas. Segunda Praça: Dia 

18/12/2018, às 16:00 horas.

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): UM LOTE DE TERRAS, SITUADO NA ZONA 

URBANA DESTA CIDADE, COM ÁREA DE 450,00 M²(QUATROCENTOS E 

CINQUENTA METROS QUADRADOS), OU SEJA 15 METROS DE FRENTE 

POR 30 METROS DE FUNDOS, LOCADO NA QUADRA 22, SOB O Nº17, 

LIMITANDO A FRENTE COM A AV. MINISTRO JOÃO ALBERTO, LADO 

DIREITO COM O LOTE 01, LADO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO SOB O Nº2.955, 

CONFORME MATRÍCULA Nº11418 DO CRI LOCAL.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): NO CENTRO DA CIDADE DE BARRA 

DO GARÇAS-MT.

Valor Total da Avaliação: 3.500.000,00 (Tres milhões e quinhentos mil 

reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 
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presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 05 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17759 Nr: 569-12.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Balbino de Moraes, Flávia Balbino de Moraes, 

Paulo Simões Borges, Carina Balbino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo José das Neves, Domingos Ferreira da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Jorge Humberto Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, Lídia 

Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO 

CORBUCCI, para devolução dos autos nº 569-12.2000.811.0004, Protocolo 

17759, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245823 Nr: 3453-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Gonçalves da Silva, Ataisa Natalina Moro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercê Pereira Furtado, Ana Maria Pereira 

Furtado Silva, Juliane Valéria Pereira Furtado, Pedro Henrique Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo Henrique Gomes Marques 

- OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 8.Ante o exposto, considerando a existência de interesse de menores no 

feito, ACOLHO o parecer Ministerial encartado às fls. 117/120, e por 

consequência CHAMO O FEITO À ORDEM para reconhecer a nulidade do 

ato realizado sem a presença de representante do parquet (fls. 112/115). 

9.Sendo assim, DESIGNO nova audiência de Instrução PARA O DIA 04 de 

Dezembro de 2018, ás 14h30min, HORÁRIO DE MATO GROSSO. 10.CABE 

AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR 

ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).11.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015). 12.VISTAS ao Ministério 

Público. 13.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288906 Nr: 12361-30.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Schanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Moreira Ferraz 

- OAB:11390, Tales Mendes Alves - OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de oficio à Comarca Deprecante solicitando a 

intimação da parte autora para que efetue o depósito de diligência nos 

autos, conforme impulsionamento retro, no prazo de 30 dias, sob pena de 

devolução da missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 6010-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy José Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUDINEI ADRIANO 

SPANHOLI, para devolução dos autos nº 6010-51.2012.811.0004, 

Protocolo 164262, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220848 Nr: 3337-46.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211222 Nr: 10211-81.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 53 de 860



Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a decisão de fls.82/84v no prazo de de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289473 Nr: 12664-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me, Lothário 

Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 

54,00,(cinquenta e quatro reais) devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280379 Nr: 7406-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE PAULA MONTEIRO 

NETO - OAB:29443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

dezoito reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289274 Nr: 12568-29.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA FAZ. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arimathea Peres Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

dezoito reais devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80832 Nr: 4188-66.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Rodrigues Diniz Me, Paulo César 

Rodrigues Diniz, Joelma Silva Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, Claudia Costa 

Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 7342-58.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Laurencio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEMPLA CONSÓRCIO NACIONAL S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288736 Nr: 12270-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda, 

Frederico Nunes Cunha Souto, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

(trinta e seis reais)devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6387-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margareth Gaspar Ferraz, Haroldo Miguel 

Dominguez Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE CARVALHO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 54 de 860



MENDES - OAB:52764, Bruna Sheylla de olivindo - OAB:32.682, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

(dezoito reais)devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163974 Nr: 5684-91.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moranga & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151752 Nr: 2046-84.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5903 Nr: 1327-30.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DO VALE DO 

GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245942 Nr: 3522-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Peixoto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

se manifestar sobre as decisões de fls. 97/98 no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179477 Nr: 1472-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria & Comércio de Madeiras 

Ltda, Aloyr Wanderley Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233917 Nr: 11949-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - ME, 

Francisco Carlos Costa da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito conforme decisão de folhas 105/108, no prazo 

de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283132 Nr: 8977-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. DE OLIVEIRA ME, Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

(trinta e seis reais)devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275373 Nr: 4335-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Glerian Leite, Vanilda Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 240424 Nr: 16624-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Moreira Amorim, Simplific Administradora 

Patrimonial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Paola Barros Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariadny Rainer Segatti - 

OAB:33.382/GO, Mariana Almeida e S. Staciarini - OAB:23.840/GO, 

Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630, Thaynara Rainer Segatti - 

OAB:33.306/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279354 Nr: 6819-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziane Soares de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar sobre certidão de fls. 93, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 4775-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278259 Nr: 6220-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Wanderley Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Wanderley Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 certifico que decorreu o prazo de citação de fls. 28/29, e não fora 

apresentado contestação pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265639 Nr: 16769-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Consércios S/A Administradora de Consórcios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA MENDONÇA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, nos termos da decisão de fls 79 no prazo de 05 

( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289376 Nr: 12616-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo para complementação das 

custas, conforme cálculo de fl. 13 e, em cumprimento a decisão de fl. 12 e 

verso, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 15 dias, recolha a complementação das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271321 Nr: 1842-93.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177, Paulo 

Henrique Menezes Freitas - OAB:24641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugnar a contestação e documentos 

de fls. 63/124, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236422 Nr: 13745-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia de Freitas Passos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito conforme decisão de fls. 106/107, no prazo de 

10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219265 Nr: 2345-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 
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OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, 

manifestar sobre a certidão de fls. 57, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174813 Nr: 8324-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Motor Company Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:Oab/SP 138.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte executada, via 

DJE, para manifestação sobre a decisão de fls. 298/300, no prazo de 05 ( 

cinco) dias, conforme §3º, art. 854, CPC/2015 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163546 Nr: 5127-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morgani Pereira Alves Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:MT 20.853/A, Roberta Nascimento - OAB:MT/20.732-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte executada, via 

DJE, para se manifestar sobre proposta de honorarios conforme fls. 

178/179v no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270736 Nr: 1485-16.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200996 Nr: 4377-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Menezes de Carvalho, Secretaria de Saúde Municipal de 

Torixoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jesus de Carvalho, SECRETARIO DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU-MT, TERCEIROS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR TERCEIROS PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida 

às fls.55/58 nos autos em epígrafe, que DECRETOU A INTERDIÇÃO do 

requerido ANTONIO JESUS DE CARVALHO, DECLARANDO-O 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar seus bens, 

NOMEANDO-LHE COMO CURADOR O SEU IRMÃO MENEZES DE 

CARVALHO.

Resumo da Inicial: ORequerente MENEZES DE CARVALHO propôs PEDIDO 

DE INTERDIÇÃO em face do Requerido ANTONIO JESUS DE CARVALHO, 

seu irmão, uma vez que este sofreu acidente de trabalho, resultando do 

evento traumatismo craniano subdural, incapacitando-o para o exercício 

dos seus direitos civis. Diante do exposto, REQUEREU a citação do 

interditando; intimação do Ministério Público; a lavratura de Termo de 

Compromisso; a dispensa da especialização de hipoteca, já que o réu não 

possui renda ou bens a serem adminsitrados; e,por fim, os benefícios da 

Justiça Gratuita.

Despacho/Decisão: SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de interdição com 

pedido de curatela provisória, em antecipação de tutela, promovida por 

MENEZES DE CARVALHO, em face de sue irmão ANTÔNIO JESUS DE 

CARVALHO, todos qualificados nos autos. 2. Afirma o autor que o 

requerido, no dia 24/12/2014, sofreu um acidente de trabalho quando 

embarcava um gado, do qual resultou em traumatismo craniano subdural, 

incapacitando-o para o exercício dos seus direitos civis. 3. Sustenta o 

autor que levou o requerido ao INSS onde pleiteou o benefício Assistencial 

LOAS, todavia foi orientado a buscar a interdição do requerido, embora 

notória a incapacidade do Sr. Antônio. 4. Frisa que, como irmão do 

requerido, tem dedicado todos os cuidados que o incapaz necessita. 5. 

Requer que seja deferida a antecipação da tutela para nomear o autor 

como curador provisório. 6. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/14, dos quais se destacam os documentos pessoais do requerido (fls. 

09/10) e relatórios médico-hospitalares (fls. 11/13). 7. Às fls. 15/16 fora 

deferida a antecipação da tutela pleiteada com consequente nomeação do 

autor como curador provisório do interditando. 8. Às fls. 20, certifica o Sr. 

Oficial de justiça pela impossibilidade de citação pessoal do requerido Sr. 

Antônio em virtude do seu estado de lucidez. 9. Avaliação da Assistência 

Social às fls. 21/23. 10. Contestação por negativa geral, na qual requer o 

requerido à improcedência dos pedidos iniciais (fls. 24). 11. Fora 

determinada nova avalição pericial pela equipe multidisciplinar forense (fls. 

26). Relatório da perícia médica e Parecer social às fls. 31/33, 

complementado às fls. 44. 12. A parte autora apresentou réplica à 

contestação às fls. 49, requerendo o julgamento do feito no estado em que 

se encontra e a procedência do pedido exordial em todos seus termos. 13. 

Com vista dos autos, manifesta o membro do Parquet pela procedência da 

ação (fls. 50/54). 14. Após, vieram-me os autos conclusos. 15. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 16. 

Compulsando o feito, verifico que já existem provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC/2015. DO MÉRITO 17. Com o advento da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) tendo como base a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo 

Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008; o conceito de 

pessoa com deficiência foi acrescentado ao ordenamento jurídico 

brasileiro, mais precisamente no art. 2º do diploma legal supracitado: “Art. 

2º: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. (g.n.) 18. Tomando por base a inovação legislativa acima citada 

e considerando o que dispõe o art. 1.767, CC, estão sujeitos à curatela 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, alterado pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, considera relativamente incapazes aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

19. Compulsando os autos, observa-se que a incapacidade relativa do 

requerido está atestada pelo laudo médico de fl. 31 e 44, atestados 

respectivamente pelos Dr. Ezequiel Costa Oliveira (CRM 4884-GO) e Dr. 

Antenor Gonçalves (CRM 2062- MT), indicando ser este dependente de 

auxílio de terceiros, bem como portador de Traumatismo Craniano a 
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Encefalopatia (TCE), que indica ser uma anomalia de caráter permanente. 

20. Nesta seara, os relatórios da assistência social materializados às fl. 

21/22 e 32/33, percebe-se que o requerido não possui condições de gerir, 

por si só, alguns atos da vida civil, mais precisamente aqueles que dizem 

respeito à administração de seus bens, mostrando-se, que necessita de 

cuidados constantes e está totalmente dependente da família. Às fls. 44, 

mostra-se que o interditando apresenta sinais de redução volumétrica do 

lóbulo temporal à esq uerda. 21. Verifico ainda que os relatórios trazidos 

aos autos dão conta que a família é dedicada e unida na melhora do 

requerido, o qual conta com boa alimentação, acolhimento e alguns 

métodos de fisioterapia que foram adequados à sua residência. 22. Neste 

contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda prevê entre seus 

artigos 84 à 87 as regras para o estabelecimento da curatela às pessoas 

com deficiência, sendo medida de caráter extraordinária e a 

imprescindibilidade de sentença devidamente fundamentada. 23. Ao 

analisar o teor da lei entende-se que o legislador restringiu os direitos que 

os curadores poderão exercer pela pessoa com deficiência, 

especificando somente os de natureza patrimonial e negocial, entre outras 

ponderações, senão vejamos: “Art. 84: A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. [...] § 3o A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os curadores são obrigados 

a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando 

o balanço do respectivo ano. Art. 85: A curatela afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. [...] § 2o 

A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença 

as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do 

curatelado.” (g.n.) [...] 24. Desta forma, corroborando com o que foi 

alegado na peça inicial, bem como nos termos dos relatórios de fls. 21/23 

e 32/33 e, considerando o que foi explanado na perícia médica realizada 

às fls. 31, na qual demonstra a impossibilidade deste quadro se reverter e 

a incapacidade do requerido em exercer qualquer função tanto física 

quanto mental devido à sequela do traumatismo craniano a encefalopatia, 

resta evidente a necessidade de estabelecer o instituto da curatela ao 

requerido, haja vista este não possuir as condições necessárias para 

gerir/administrar aquilo que é percebido a título de benefício previdenciário 

(LOAS), entre outros atos da vida civil. 25. Portanto, a medida que se 

impõe para o próprio sustento e bem do requerido é a nomeação de 

curador, respeitando os limites legais estabelecidos nos artigos 

supracitados. 26. Ressalte-se que os direitos que o curador poderá 

exercer serão apenas os patrimoniais e negociais, isso significa que o 

curador apenas providenciará o bem estar pessoal/financeiro do 

requerido administrando seus bens, se houver, e gerindo aquilo que 

percebe como rendas ou benefícios previdenciários, bem como 

remunerações salariais e/ou pensão alimentícia; não cabendo ao curador, 

destarte, opinar ou impedir a pessoa de exercer o seu direito ao próprio 

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

ao trabalho, ao voto, e os demais estabelecidos em lei, conforme art. 85, 

§1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 27. Importante frisar que o 

curador deverá prestar compromisso, conforme o que dispõe o art. 759, 

do CPC/2015 e, concomitantemente, deverá prestar contas anualmente em 

juízo sobre a administração dos bens da interditada, bem como da 

utilização daquilo que lhe é de direito, com fulcro no art. 84, §4º do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob pena de incorrer no crime 

disposto no art. 89 do mesmo diploma legal. DISPOSITIVO 28. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e 755, I, CPC/2015, bem como os artigos 84 

à 87 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), DECRETO 

A INTERDIÇÃO do requerido ANTÔNIO JESUS DE CARVALHO, 

DECLARANDO-O RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar 

seus bens, NOMEANDO-LHE como curador o seu irmão MENEZES DE 

CARVALHO. 29. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC/2015. 30. Em 

obediência ao disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, 

INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde deverá permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

devendo constar no edital os nomes do interditada e da curadora, a causa 

da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que a interdita poderá praticar autonomamente. 31. INTIME-SE o curador 

para prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC/2015. 32. SEM 

custas. 33. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 34. Publique-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 26 de outubro de 2018

Nilcelaine Tófoli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281220 Nr: 7855-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano de França Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 VISTOS.

1. A parte autora pugna pela desistência da ação às fls. 55.

2. INTIME-SE o requerido para manifestar nos autos acerca do pedido de 

desistência da ação pleiteado às fls. 55, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o disposto no § 4ºdo art. 485 do CPC.

3. Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202095 Nr: 5003-19.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, Porto 

Seguro e Cia de Seguro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 216 no sentido de proceder a intimação 

do Perito nomeado afim de agendar data para realização da perícia 

designada nos autos, observando as formalidades já consignadas na 

decisão anterior.

 2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284162 Nr: 9596-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo elaborado pelo contador 

judicial à fl. 27 e, em cumprimento a decisão de fl. 26 e verso, impulsiono 

os presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que efetue o 

pagamento da primeira parcela do parcelamento das custas que deverá 

ser realizado até o 5º dia últil de cada mês, sob pena de cancelamento da 

distribuição.
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 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264499 Nr: 15824-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Leão Peres, Daiany de Fátima Soares Leão 

Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diques de tal, Jeronimo de Tal, Dicson 

Coronheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da citação de decisão de fls. 141. sem a 

apresentação de contestação pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103419 Nr: 8423-08.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Aparecida Banhara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a decisão de fls.94/96v no prazo de de 10 ( dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228165 Nr: 7842-80.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA LOUSADO, Cpf: 

47477750130, Rg: 888.855, brasileiro(a), casado(a), doméstica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Alega a parte Requerente que firmou contrato de 

compra e venda com a Requerida em 27.12.2005, cujo objeto era um 

imóvel urbano, com cárater irrevogável e irretratável, sendo um lote de 

terrras situado na zona urbana da cidade de Torixoréu-MT, locado sob o 

n. 12, quadra 08, com área de 2.656,80 m², com frente para a Rua 

Tapajós. As partes acertaram que seria entregue ao 

Requerente/comprador uma procuração pública com amplos proderes 

sobre o referido imóvel e, em contrapartida, houve o pagamento de R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) no ato da assinatura do contrato. 

Contudo, a Requerida/vendedora tomou rumo ignorado, incerto e não 

sabido, não entregando a Procuração Pública para o 

Requerente/comprador. Desta forma, REQUER a concessão de Liminar, a 

citação da Requerida por edital e que, ao final, seja julgada procedente a 

presente ação para que seja entregue ao Requerente competente 

Procuração Pública.

Despacho/Decisão: 1.Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA movida por SEBASTIÃO MENDES MOREIRA em desfavor 

MARIA APARECIDA LOUSADO, todos qualificados nos 

autos.2.Considerando que o E. Tribunal de Justiça anulou a sentença 

proferida, recebo a petição inicial. 3. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 24/05/2017, às 16h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO). INTIME-SE o autor por intermédio de seu advogado.4.Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015. 5.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 6.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/2015.7.Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 05 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274003 Nr: 3538-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB: 

MT20.332-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), BCV BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento do valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos), referente a taxa do Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves, Gleimater de Sousa Camilo, 

OTAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEI RODRIGUES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 6200-38.2017.811.0004, Protocolo 

250034, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279689 Nr: 7035-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irizelena Maria Tavares Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 
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OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 7035-89.2018.811.0004, 

Protocolo 279689, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175311 Nr: 8974-80.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemison Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

8974-80.2013.811.0004, Protocolo 175311, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 6441-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Rafael de Jesus Costa Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Tavares de Amorim, Geny Rodrigues de 

Amorim, Adelino Robi, Maria Elisa Robi, Silvane Valencia Peripolli Rossatto 

Stefanello, José Luiz Facco Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, Gilson Pádua Pacheco - OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro 

Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 Nos termos da decisão de folhas 199, impulsiono os presentes para 

intimação da parte executada ( Joao Tavares de Amorim e Geny 

Rodrigues de Amorim) para no prazo de quinze dias pagar o débito no 

valor de R$ 14.925,81 (quatorze mil noventos e vinte e cinco reais e 

oitenta e um centavos)nos termos do artigo 523 § 1º, do CPC/2015, sob 

pena de multa de 10%, incidência de juros de 1% e honorários 

advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo realizado pelo contador 

judicial às fls. 200/201 e, em cumprimento a decisão de fl. 198, impulsiono 

os presentes autos para intimar as partes, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifestem acerca de referido cálculo e requeiram o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172831 Nr: 5961-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo do débito realizado pelo 

contador judicial à fl. 308 e, em cumprimento a decisão de fl. 305/306, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada, por meio 

dos patronos constituído nos autos, para no prazo de 15 dias, pagar o 

valor do débito remanescente, conforme demonstrativo da contadoria 

judicial de fl. 308, sob pena de expropriação de bens.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o cálculo de débito realizado pelo 

contador judicial à fl. 388 e, em cumprimento ao item 40 da decisão de fls. 

366/370, impulsiono os presentes autos para intimar o executado a efetuar 

o pagamento do remanescente do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243608 Nr: 1785-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Carvalho Ribeiro, Romilda América dos Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Ferreira Xavier, Francisco Nilvan 

Gomes de Alcantara, Leandro Nogueira Xavier, Maria Laneide Nogueira 

dos Santos, Ericka Nogueira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:22857-O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 10.Diante do exposto, RECONHEÇO a conexão entre as ações já citadas, 

motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a remessa destes 

autos à 3ª Vara Cível desta comarca, devendo ocorrer a reunião deste 

feito ao processo de Cód. 247509, nos termos do art. 55, §3° do CPC.11. 

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.12.Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58207 Nr: 1678-51.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPP PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Luiz 

Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Considerando a ordem de preferência elencada no art. 835 do 
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CPC/2015, DEFIRO o pedido da parte exequente (fl. 247) e DETERMINO a 

realização de penhora por meio do Sistema BacenJud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central e sendo cumprida integralmente 

ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 

e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

5. Não havendo constrição de valores, CUMPRA-SE a decisão de fl. 245 e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastarem para a satisfação da obrigação, no endereço declinado à fl. 22, 

lavrando-se auto, nos termos do art. 838, CPC/2015.

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259576 Nr: 12583-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliamar Ferreira da Silva Cruz, FRANCISCO 

RIBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO que sejam procedidas as consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173156 Nr: 6320-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Fullin Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Torres Neves, Wilken Almeida Abreu, 

Lindinalva Medrado Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 

18.120

 VISTOS.

 1. DEFIRO os pedidos da parte exequente, PROCEDA-SE à busca de 

veículos em nome da parte executada, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também à penhora de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

conforme cálculo apresentado às fls. 300/301.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854 do CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

-não havendo penhora de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290764 Nr: 13450-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mark da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Cleber Benetti, Regina Vieira da Costa 

Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209828 Nr: 9456-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Della Libera Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 39.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015 e, por conseguinte:ØCONDENO à 

requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A no pagamento a indenização 

securitária ao autor no valor de R$ 49.575,70, devendo a correção 

monetária (com base nos índices do INPC, nos termos da Lei 6.899/81) e 

incidir juros de mora, ambos a partir do efetivo prejuízo/evento danoso 

(23/06/2015).ØINDEFIRO o pedido de danos materiais e 

morais.40.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes 

em litígio ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que FIXO em 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, 

com base no art. 85, §§ 2º, I c/c art. 86, ambos do CPC/2015, devendo ser 

suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela requerida e 50% 

(cinquenta por cento) pelo requerente. 41.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE com as 

cautelas de praxe.42.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290659 Nr: 13409-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. F. De Faria Junior, Itamar Ferreira de Faria Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Marques da Silva, Joan Tertuliano 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).
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4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os executados requerer que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291066 Nr: 13647-43.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marielly Gomes de Oliveira, Luana Gomes de Oliveira, 

Maria Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE 

SOUSA - OAB:25933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado à fl. 03, e INTIME-SE 

a para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 

DE JANEIRO DE 2019, às 14h00m (HORARIO DE MATO GROSSO), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE a parte autora 

por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11, CPC).

5. Não havendo composição, a partir da data da audiência terá início 

automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290515 Nr: 13322-68.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Afonso Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecir Pereira de Sousa, Kaíme Costa 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação indenizatória movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. A parte autora juntou os documentos de fls. 20/21, antes do 

recebimento da inicial.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

 3. CITEM-SE os Requeridos, por mandado, nos endereços declinados às 

fls. 03, oportunidade em que deverá ser INTIMADO para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, 

às 14h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do 

CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291182 Nr: 13708-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete, Daniela Tereza Corti D.R. E D.C.S.V.D. Carpinete, San 

Carlos Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação indenizatória movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, oportunidade em 

que deverá ser INTIMADO para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, às 15h00min (HORARIO 

DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291220 Nr: 13723-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Martins Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação indenizatória movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, oportunidade em 

que deverá ser INTIMADA para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, às 15h30min (HORARIO 

DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 99, §3º, do CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291206 Nr: 13713-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS LOURRAYNE DE SOUZA MOREIRA, Absalão 

Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, oportunidade em 

que deverá ser INTIMADO para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO para o dia 23 de JANEIRO DE 2019, às 15h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem como citem-se 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para a confinante LUZIA 

MARIA DOS SANTOS, conforme mencionado na inicial (fls. 08).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Remetam-se cópias da inicial e documentos.

4. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos doa rt. 99, §3º, do 

CPC/2015.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291247 Nr: 13737-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rocha Medrado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Soares da Silva, BANCO DO BRASIL 

S/A - Ag. De POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda, carteira de trabalho ou outro documento idôneo para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das custas judiciais, no 

mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 

e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291177 Nr: 13705-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisleângela Aparecida Santos Jorge

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE 

SOUSA - OAB:25933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição 

de indébito movida pelas partes acima mencionadas.

2. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, oportunidade em 

que deverá ser INTIMADA para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, às 16h00min (HORARIO 

DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o 

autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 99, §3º, do CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291112 Nr: 13664-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laci Borges Sousa Santos, Nilson Borges de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os executados requerer que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do 

CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291397 Nr: 13829-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIER DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Do analisar aos autos, verifica-se inexistir documento quanto a negativa 

da requerida (Unimed) em realizar o procedimento médico do qual a autora 

necessita. Da mesma forma, não consta o contrato de prestação de 

serviço e nem sequer comprovante da hipossuficiência, visando obter os 

benefícios da justiça gratuita.

 2. Assim, tendo em vista a urgência do caso posto em deliberação, 

INTIME-SE a parte autora, para juntar a negativa da Unimed na realização 

do procedimento médico que carece a demandante e o contrato do plano 

de saúde, visando comprovar o interesse de agir. FIXO prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. No mesmo prazo, traga aos autos a declaração de imposto de renda, a 

fim de comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ou, proceda 

com o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260896 Nr: 13548-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Esmerino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de FERNANDO 

ESMERINO DOS SANTOS.

2. Para o deferimento da liminar postulada pelo autor é necessária a 

constituição em mora do devedor, a qual pode se dar por meio de 

notificação extrajudicial ou de protesto do título.

 3. No caso em tela, verifica-se que a notificação juntada à fl. 09, apesar 

de ter sido recebida, não foi assinada pelo destinatário e o endereço a 

qual foi destinada diverge do constante no contrato celebrado pelas 

partes.

 4. Ou seja, não restou provada a constituição em mora do devedor, 

inclusive não consta nos autos nenhum outro documento hábil a 

demonstrar constituição da mora.

5. Ademais, verifica-se que a requerente não atribui corretamente o valor 

da causa, requisito essencial da petição inicial (art. 319, V, CPC/2015).

 6. O autor indica apenas o valor das parcelas vencidas para compor a 

base de cálculo do valor da causa, olvidando-se do valor das parcelas 

vincendas, desta forma, não cumpriu com o que dispõe o artigo 292, §1º, 

do CPC/2015.

7. Diante do exposto, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de corrigir o valor atribuído à causa 

sobre o saldo devedor (parcelas vencidas e vincendas) e instruir o feito 

com algum documento capaz de comprovar que constituiu em mora o 

devedor, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015.

8. Após, voltem-me conclusos.

 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281943 Nr: 8262-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Venir Francisca Alves Carneiro, Neurélio 

Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Garcia do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, visando ser 

imitida na posse do imóvel matriculado sob nº 8.949, CRI local.10.CITE-SE o 

requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 23 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 17h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

12.Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).13.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.14.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285640 Nr: 10438-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giancarlos Tsuboza Aiwe Tsere Uwa Rã

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JANEIRO DE 2018, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289730 Nr: 12861-96.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Martins - OAB:20.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 19, prazo TRINTA dias, pena de devolução da 

precatória, independentemente de cumprimento da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196517 Nr: 1531-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Soares Bequiman, Cicera Soares Bequiman 

Santos, Raimunda Gomes Soares Bequiman, Cicero Drogles Soares 

Bequiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro da Costa Bequiman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do inventariante, para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 82/85, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275629 Nr: 4504-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASA, YRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 
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16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259017 Nr: 12172-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7510 Nr: 2119-47.1997.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ARTUR FAGUNDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: , - OAB:, Reinaldo Leite de 

Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253678 Nr: 8807-24.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdSS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

71/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289478 Nr: 12667-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIERI CAVALCANTI LOPES - 

OAB:35352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12667-96.2018.811.0004 - Cód. 289478

Vistos.

Trata-se de ação de guarda, com pedido de tutela de urgência, da menor 

MARIA EDUARDA MORAES BECKMANN, proposta por LEIDIANE ALMEIDA 

MORAES em face de FABRICIO BECKMANN PEDROSO.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 111, IV, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ante a demonstração de 

hipossuficiência financeira.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, só poderá ser concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, em análise dos autos, não se verifica que a probabilidade do 

direito está devidamente demonstrada, assim como o perigo de dano ao 

resultado útil do processo, considerando que os relatados na inicial são 

baseados em apenas alegações, o que não é suficiente para obter o 

deferimento da tutela pleiteada.

 Sendo assim, INDEFIRO por ora a tutela de urgência pleiteada.

Oficie-se a Escola de Educação Infantil Educriarte, endereço constante na 

inicial, para que forneça o histórico escolar da menor em questão no prazo 

de 10 (dez) dias. Oficie-se também o Hospital e Pronto Socorro Municipal 

Milton Pessoa Morbeck para que forneça os prontuários médicos do 

requerido no prazo de 10 (dez) dias.

CITE o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 23 de janeiro de 

2019, às 09h00min (MT), na qual as partes deverão estar acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

DETERMINO que seja realizado estudo psicossocial com a menor e sua 

família no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE o Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 5 de novembro de 2018.

Michell Lofti Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237481 Nr: 14448-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B, ROSANA GOMES DA ROSA - OAB:8.487-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestação, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161767 Nr: 2717-73.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Gomes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Oliveira da Silva, Matilde 

Silva Pereira, Pedro Oliveira Silva, Espolio de Emiliano Oliveira Silva, Isabel 

Oliveira da Silva, Firmino de Oliveira Silva, Wilson Bispo Martins, Raimundo 

Oliveira Silva, Rita de Cássia Lima Goes Silva, Francisca Araujo Silva, 

Jovelina Bento da Silva, Wandete Rosa Silva Ferreira, André Ferreira 

Sobrinho, Liacy Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 65 de 860



comparecer na Secretaria a fim de retirar a Carta de Adjudicação 

expedida nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 668-79.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos Filho, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, RAFAEL MARTINS FELICIO - OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SPERRY 

BRATTI - OAB:5783-B OAB/ MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EURÍPEDES 

FERREIRA MARTINS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

668-79.2000.811.0004, Protocolo 19860, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 2446-55.1998.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Frigobarra S/A, Rafael Martins Felício, Izaias Mariano 

dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SPERRY 

BRATTI - OAB:5783-B OAB/ MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EURÍPEDES 

FERREIRA MARTINS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2446-55.1998.811.0004, Protocolo 21074, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242182 Nr: 844-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fagundes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176414 Nr: 10392-53.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelma Cristian Dutra Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se sobre petição acostada às fls. 184/243 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284561 Nr: 9817-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rosa Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 51/55 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264068 Nr: 15555-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Magno Carniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rissa Lane Carniel dos Santos 

- OAB:364306, Vinicius Camati Piza Pimentel - OAB:235030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 209/249 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92042 Nr: 5889-28.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284828 Nr: 9978-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 49/68 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268035 Nr: 18049-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozani Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Aparecida de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 41/77 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207453 Nr: 7998-05.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Leonel Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar seus memoriais, conforme decisão de fls. 

252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244187 Nr: 2212-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Baring

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

de Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 119v/127 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251710 Nr: 7473-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Choopana Comércio de Alimentos Ltda EPP, Nivaldo 

Correa Neto

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

de Fazenda de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se sobre a certidão acostada à fls. 124 

destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5047 Nr: 1313-12.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 PROCESSO CÓD. 5047

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls.82.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Barra do Garças/MT, 17 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244801 Nr: 2647-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudi Maria Ferreira Bonfim, Rui Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Encomind - Engenharia Comércio e Indústria 

Ltda, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS OLIVEIRA BASTOS 

RIBEIRO - OAB:15.757-B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 158/201 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192776 Nr: 12216-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadisley Menezes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 05.11.2018, às 17hrs03min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim. 

Presente o reeducando. Realizada a custódia. Apresentada a Justificativa. 

O Ministério Público manifesta pela manutenção da prisão preventiva, 

decretada em sede de plantão regional, bem como pela regressão 

definitiva do reeducando ao regime fechado nos autos de código 192776. 

Pela Defensoria Pública é solicitada a revogação da prisão preventiva, 

com a manutenção do reeducando ao regime semiaberto. Após, em áudio, 

o MM. Juiz decidiu: “1. Mantenho o reeducando em cárcere, mantendo os 

efeitos da decisão do Juízo plantonista. 2. Postergo a análise de eventual 

agressão contra o flagrado em sede de audiência de instrução na ação 

penal. 3. Decreto a regressão definitiva na execução penal, determinando 

a confecção de novo cálculo, com data base em 01.11.2018, anotando a 

interrupção de fevereiro a maio de 2018, bem como de setembro. 4. 

Comunique-se a prisão aos autos de código 171510, 171512 e 169307, 

todos da Segunda Vara Criminal.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198381 Nr: 2729-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiele Batista Tile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 198381

1. Análise da Execução

Trata-se de executivo oriundo da 1ª vara criminal de Barra do Garças-MT, 

em face da reeducanda Tatiele Batista Tile, nascida em 16.02.1993, filho 

de Valdivino Pereira Tile e Maria Auxiliadora Batista da Silva, ostentando a 

seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v; Pena: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias 

multa; Crime: art. 304, caput, c/c art. 299, caput e art. 65, inciso I, todos do 

Código Penal; Regime: aberto; Data do fato: 24.7.2013 (fl.8); 

Prisão:24.7.2013; Soltura: 24.7.2013; Recebimento da denúncia:10.3.2014 

(fl.10); Sentença: 27.1.2015; Intimação: 27.1.2015; Trânsito em julgado 

para o MP: 2.2.2015; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 13.2.2015 

(fl.16). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de 

direito.

 Na decisão de fl.38, foi decretada a regressão cautelar da reeducanda.
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 A defesa nas fls.89/92 apresentou justificativa por não comparecer em 

juízo, bem como apresentou endereço atualizado da reeducanda, e 

informou que voltou a comparecer em juízo. Razão disto, postula a 

revogação da prisão e a designação de nova audiência de justificação.

 O Ministério Público manifestou pelo acolhimento da justificativa 

apresentada (fl.41).

 Posteriormente a reeducanda, por meio da defesa constituída nas 

fls.42/50, novamente postulou a revogação da prisão preventiva.

 Do exposto:

a) Acompanho o parecer ministerial e revogo a prisão decretada nas fl.38, 

e acolho a justificativa apresentada pela reeducanda, descontando o 

período faltante, ante o não cumprimento;

b) Atualize-se cálculo;

c) Intime-se a reeducanda para que dê continuidade ao cumprimento da 

pena, nas condições expostas na decisão de fl.25;

d) Incabível indulto e comutação (art.8º, I, Decreto 9246/17, c/c MC/ADI 

n.5874/DF.);

e) Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286797 Nr: 11112-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO FURSULA - 

OAB:MT18710B

 Vistos.

Considerando-se que esta Magistrada participará do Fórum Nacional de 

Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a ser realizado 

na cidade de Recife/PE, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 20.02.2019, às 16:00 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211523 Nr: 10388-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolline Rezende Malvina - 

OAB:19922/O

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266080 Nr: 16831-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257040 Nr: 10883-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222878 Nr: 4601-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254385 Nr: 9216-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 17:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286211 Nr: 10763-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduilson Costa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT

 Vistos.

Considerando-se que esta Magistrada participará do Fórum Nacional de 

Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a ser realizado 

na cidade de Recife/PE, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 20.02.2018, às 14:00 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 230831 Nr: 9646-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

10.12.2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286217 Nr: 10768-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto da Silva Badaro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT

 Vistos.

Considerando-se que esta Magistrada participará do Fórum Nacional de 

Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a ser realizado 

na cidade de Recife/PE, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 20.02.2019, às 13:00 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 286876 Nr: 11159-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE SCARCELLI 

SEVERINO - OAB:RO2714

 Vistos.

Considerando-se que esta Magistrada participará do Fórum Nacional de 

Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a ser realizado 

na cidade de Recife/PE, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a 

fim de que seja realizada no dia 20.02.2019, às 14:45 horas (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-31.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILTEMAR OLIVEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/12/2018 

Hora: 08:4 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO GUIMARAES DOS SANTOS 88748588172 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/12/2018 Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADRIANO MARQUES AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR OAB - GO38538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA, SAMPAIO & ALVES LTDA. (REQUERIDO)

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 12:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT0016713A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente à taxa 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE GODOI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 04/12/2018 Hora: 17:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE GODOI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 04/12/2018 Hora: 17:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010702-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNOMAR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001734-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 13:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-42.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA OAB - MT0009549A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 70 de 860



termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 218,00 (Duzentos e dezoito reais), referente à taxa 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME IVL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte executada, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 13:20 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 352,00 (Trezentos e cinquenta e dois reais), 

referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-21.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 11/12/2018 

09:20 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 350,60 (Trezentos e cinquenta reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012543-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO(A))

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT0020956A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 11/12/2018 

10:00 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012811-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANE QUARESMA DA SILVA (REQUERENTE)

WEBERSON CARNEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BECHARA YASBEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 11/12/2018 

10:40 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN DIAS PAES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 18/12/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000075-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11.055 (ADVOGADO(A))

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JACKSON LOPES MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAIRO CARVALHO DE RESENDE (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 11/12/2018 

11:20 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010824-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYMISON RAMON SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora e de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência do Ato Atentatório 

à Dignidade da Justiça), correspondente ao valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais), sob pena de aplicação do contido no art. 77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010824-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYMISON RAMON SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação 

(multa de dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da 

Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 200,00 (Duzentos 

reais), sob pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010875-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA DOS SANTOS CLARO (REQUERENTE)

FABIO CAPITANI RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONES DA CRUZ VIDAL (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 12/12/2018 

08:00 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANY SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 170,00 (Cento e setenta reais), referente à taxa 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 
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em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SAMPAIO DIEL (REQUERENTE)

AMANDA RODRIGUES MORAES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAORI ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012607-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 12/12/2018 

08:40 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012583-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada, 

acompanhados das eventuais testemunhas, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução 

Sala: INSTRUÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data 12/12/2018 

10:00 (Horário de Cuiabá). ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011844-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE TAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 269,02 (Duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 14:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE JESUS PAULA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSUE MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO RESENDE CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 14:40 (Horário de Mato 
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Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSUE MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES MOREIRA (REQUERIDO)

LUCIVANDA DOMINGOS CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 18/12/2018 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011201-33.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JEISON ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

MARCEL GUIMARAES OAB - MT0019235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação das partes Exequente e 

Executado, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 

(cinco) dias se manifestem acerca da liquidação da dívida, sob pena de 

arquivamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221895 Nr: 3993-03.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos, Eurides Filho, Luiz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Roberto Mota Serra - 

OAB:MT 15.502, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Muller Cabral de 

Araújo - OAB:21.101

 DECISÃO

Código: 221895

 Vistos.

1. Arquivem-se os autos, tendo em vista que o recurso de apelação 

interposto pelo querelante foi improvido e a sentença proferida por este 

magistrado manteve-se.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 22 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 279582 Nr: 6973-49.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato ISRAEL ROSA 

DE OLIVEIRA, na pessoa da sua advogada Drª ANA PAULA MONÇÃO 

OLIVEIRA para comparecer a audiência preliminar designada para o dia 29 

de novembro de 2018, às 17h45min (horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ 

Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101898 Nr: 6994-97.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISMAR VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Intimo as partes e respectivos advogados a comparecerem no Mutirão de 

Recuperação de Crédito do Sicredi que acontecerá no dia 03/05/2016, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres-CEJUSC, 

das 8 às 17horas, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006728-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. D. M. (AUTOR(A))

S. M. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006728-49.2017.8.11.0006 AUTOR(A): DEBORA OLIVEIRA DE MORAIS, 

SANDRA MARIA SANTANA DE MORAIS RÉU: HAROLDO DE MORAIS 

Vistos etc. Intime-se a requerente via advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003903-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES D AQUINO CORSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003903-98.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES D 

AQUINO CORSINI Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os 

herdeiros renunciaram seus respectivos quinhões em favor da 

Requerente acostando aos autos termo de renúncia com firma 

reconhecida em cartório. Todavia, imperioso mencionar que a renúncia 

somente pode ser efetivada por escritura pública ou por termo judicial, 

conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora para regularizar a representação processual dos herdeiros 

ou apresentar escritura pública ou termo judicial de renúncia destes, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado e 

com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005572-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005572-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CARMEN ESPINOSA 

REQUERIDO: CARLOS FERNANDO GÓVIO PEREIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Tutela e Guarda proposta por Carmen Espinosa em benefício 

do menor Carlos Fernando Govio Pereira, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Assevera a autora que propôs a presente 

demanda para obter judicialmente a guarda de seu neto, tendo em vista 

que seus genitores faleceram e que possui a guarda fática deste 

atualmente, sendo que presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, requer a guarda de Carlos 

Fernando Govio Pereira para poder representá-lo nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar pelos interesses do menor. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. As regras 

que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e 

primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão 

de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência 

do impúbere. Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para 

a autorização da guarda estão previstos no artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o qual, em seu § 1º, dispõe que “a guarda 

destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros”. Por outro lado, sabe-se que o espírito 

teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que 

envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da 

criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, 

pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, 

analisando o pedido guarda provisória, bem como os documentos 

acostados aos autos, vejo que a tutela de urgência pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da 

criança Carlos Fernando Govio Pereira em favor da Requerente Carmen 

Espinosa. Expeça-se o competente termo de guarda provisória. Citem-se 

eventuais terceiros interessados via edital. Intime-se a equipe 

multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do 

relatório psicossocial, intime-se a requerente para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para mesma finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cáceres, 26 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os herdeiros 

Tomasia Aluizia da Silva e Claudiomar do Rosario da Silva renunciaram 

seus respectivos quinhões em favor da inventariante e Benedita Josefa 

da Silva Vilanova, acostando aos autos contrato. Ademais, a mera 

declaração de parentesco de Benedita Josefa da Silva Vilanova, ao 

menos por ora, não é admitida e apta a gerar efeitos jurídicos nos termos 

da legislação vigente. No caso em tela, deverá a suposta herdeira 

Benedita Josefa da Silva Vilanova propor a ação pertinente para obter o 

reconhecimento de filiação paterna. De outro modo, imperioso mencionar 

que a renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por 

termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa 

maneira, intime-se a inventariante via advogada constituída, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos instrumento público ou termo 

judicial de renúncia destes, nos termos do art. 1.806 do Código Civil, a guia 

de recolhimento da GIA-ITCD e plano de partilha retificado. Decorrido o 

prazo devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 7686-04.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO 

DA CUNHA, BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOLORES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE ALMEIDA - 

OAB:4.326

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, JOÃO BATISTA CARDOSO 
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para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 3502-63.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGM, YAGM, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido manifestar 

sobre a penhora de valores, apesar de intimada conforme DJE nº 10337 

de 14.09.2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 220099 Nr: 7264-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dalmas Rodrigues 

- OAB:MT0018891, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 Vistos etc.

 Intime-se o CREAS para apresentação de relatório de acompanhamento 

conclusivo do adolescente Guilherme de Moraes Aguirre Gomes, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo supra e devidamente certificado, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 10135-95.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Arrolamento de bens, proposta por Paulo César 

Murrer, em face do falecimento de Aurélia do Espírito Santo.

Compulsando os autos, verifico que a requerente pugna pela desistência 

da ação, conforme manifestação retro.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Desentra-se os documentos necessários ao autor.

Intime-se.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003206-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

A. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS PROCESSO n. 

1003206-48.2016.8.11.0006 Valor da causa: $880.00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: ANA LUCIENE DA SILVA 

Endereço: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 987, DNER, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ALESSANDRA SOBRINHO 

COELHO Endereço: desconhecido Nome: PAULO MANOEL DA SILVA 

JUNIOR Endereço: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 987, DNER, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO: ALESSANDRA SOBRINHO COELHO, acima qualificada, 

atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ana Luciene da Silva, por intermédio da Defensoria 

Pública, propôs a Ação de Guarda em Benefício do menor M. D. S. S., em 

face de Alessandra Sobrinho Coelho e Paulo Manoel da Silva Junior. 

DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista que a requerida Alessandra 

Sobrinho Coelho está em local incerto e não sabido, cite-a via edital. 

Decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte requerida, vejo 

necessária a nomeação de curador especial. Assim, considerando a regra 

legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe desde já, curador especial, o NPJ/UNEMAT, que deverá ser 

intimado para apresentar contestação no prazo legal, ficando consignado 

que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação genérica. Ademais, 

certifique-se o decurso do prazo de resposta e eventual apresentação 

tempestiva pelo requerido Paulo Manoel da Silva Junior. Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 6 de novembro de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para 

apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003686-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDILENE ALVES BARBOSA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando retorno de AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO 

ORDINATÓRIO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 1) - Compulsando os autos 

verifica-se que a parte autora/exequente manifestou no feito pugnando 

pelo início da fase de cumprimento de sentença (ID 16330825). 2) – 

Considerando o teor da petição de cumprimento de sentença acostada ao 

feito, esta escrivania efetivará os atos ordinatórios pertinentes de impulso 

processual, consistentes em: 2.1) – RETIFICAR a capa dos autos e do 

Sistema de Informações Processuais – APOLO, fazendo constar como 

“Cumprimento de Sentença”; 2.2) – IMPULSIONAR os autos, para intimar a 

parte requerida/executada, pessoalmente ou na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento integral da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). Ficando EXPRESSO no ato de 

intimação que transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para apresentação de impugnação nos 

próprios autos (artigo 525 do CPC); 2.3) - Outrossim tendo transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, será INTIMADA a parte exequente, 

na pessoa do seu Advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 15 

dias, pugnando o que entender de direito, promovendo o andamento do 

feito, sob pena de arquivamento; 2.4) - Em caso de cumprimento 

espontâneo/pagamento da dívida, será EXPEDIDO o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora; 2.5) – Por fim, tendo ou não requerimentos formulados, será 

CERTIFICADO nos autos eventual inércia da parte autora/exequente e 

procedida à remessa do feito CONCLUSO a este r. Juízo, para apreciação 

ou arquivamento. Cáceres/MT, 6 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (RÉU)

EMERSON CORDEIRO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 21 de janeiro de 2019 às 13:00 horas, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT 06 de novembro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1006004-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE GERMANA DE CARVALHO MACHADO OAB - MG117602 

(ADVOGADO(A))

TASSIANA DA SILVA FERREIRA OAB - MG169566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - Da 

análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a parte 

autora não indica a data de sua posse e tampouco a data do suposto 

esbulho, requisitos exigidos pelo artigo 561 e seguintes do CPC, sob pena 

de adotar-se o rito ordinário. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para sanar as 

anomalias sobreditas, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. 

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005546-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BENEDITO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DUARTE DE LIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 15:00 horas, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT 06 de novembro de 2019 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005882-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONETE DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

ALFREDO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 16:00 horas, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT 06 de novembro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162075 Nr: 9876-27.2013.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLAVILSON LUIZ DE 

ALMEIDA OURIVES, para devolução dos autos nº 9876-27.2013.811.0006, 

Protocolo 162075, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192298 Nr: 9726-75.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME, JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, 

ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, ELLEN GRAZIELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Código n. 192298

DESPACHO

1 – Tendo em vista que a decisão de fl. 76 indeferiu o pedido de 

reconsideração e manteve a condenação da parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

CUMPRA-SE, na íntegra, a sentença de fls. 71/72.

Cáceres/MT, 29 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 3199-93.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL LUIZA, DELCIDES S. GUIMARÃES, 

MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - HOSPITAL DE ACIDENTADOS 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, S.U.S - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

CLÁUDIO CÉSAR FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA SILVA - 

OAB:4932-MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 25 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 8308-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OWDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HADDAD MURGEL 

GEPP - OAB:123720, Jose Crescencio da Costa Junior - OAB:68.403, 

Otavio Bezerra Neves - OAB:59.709 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO DE LACERDA 

- OAB:39.325 DF

 Código: 70904

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por OROMAR WOODS 

DE SOUZA NETO em face de LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA, 

ambos qualificados nos autos.

 A parte exequente foi intimada para apresentar manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento (fls. 680/681).

Apesar de devidamente intimada à fl. 682, conforme certidão de fl. 683, a 

parte exequente quedou-se inerte.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 277-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. LOPES ROCHA, GENI FERNANDES LOPES 

ROCHA, JOSE APARECIDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 Código: 228890

DESPACHO

1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 16.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 
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informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Além do mais, a diligência requerida pela parte autora, de intimação da 

empresa adquirente dos produtos apreendidos, para que informe os 

dados da vendedora dos maquinários, poderá ser realizada sem qualquer 

intervenção do Juízo, mormente porque não há nos autos qualquer 

comprovação de que a parte autora tenha diligenciado extrajudicialmente 

na busca do endereço atual da parte ré.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189491 Nr: 7930-49.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 189491

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 86/86-verso, o Juízo DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 936-54.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910, 

RENATO P. BONILHA - OAB:3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código n. 42330

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE na íntegra o despacho de fl. 181 permanecendo os autos 

suspensos.

Cáceres/MT, 29 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191980 Nr: 9527-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CESAR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9527-53.2015.811.0006 (Código: 191980)

SENTENÇA

Trata-se de ação de alvará judicial ajuizada por ADILSON CESAR DE 

PAULA, qualificado na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

autora para manifestar acerca dos documentos juntados às fls. 39/40.

A certidão de fl. 44 revela o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que o autor não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte 

exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom andamento da 

demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146922 Nr: 5186-86.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAT, BFT, JCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 159, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 
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execução(...)2 –(...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça(...)3–Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD(...)Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição(...)4–Em caso de manifestação da parte 

exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento 

para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD(...)6–Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada(...)7–Havendo constrição patrimonial nas 

diligências promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado 

ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

(...) qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do 

processo por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde 

do feito.9 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 26 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 1231-28.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL CORDEIRO BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT

 Código: 31291

DECISÃO

Trata-se de ação de execução de título judicial promovida por PERCIVAL 

CORDEIRO BASTO em face de JABUR PNEUS S/A, ambos qualificados 

nos autos.

 Realizada busca de bens pelo sistema Bacenjud, determinou-se a 

intimação da parte exequente para manifestar e pugnar o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento (fl. 309).

Depois, por certidão de impulsionamento (fl. 312), a parte autora fora 

novamente intimada, quedando-se inerte, como certificado à fl. 313.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164010 Nr: 1234-31.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5871

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com o intuito de que, nos termos do despacho retro 

(fls. 206 - item n. 3), no prazo de 15 dias, especifiquem quais provas 

pretendem produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179154 Nr: 1727-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSICA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO ORDINATÓRIO

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

 1) - Compulsando os autos verifica-se que a parte autora/exequente 

manifestou no feito pugnando pelo início da fase de cumprimento de 

sentença (fls. 183).

2) – Considerando o teor da petição de cumprimento de sentença 

acostada ao feito, esta escrivania efetivará os atos ordinatórios 

pertinentes de impulso processual, consistentes em:

2.1) – RETIFICAR a capa dos autos e do Sistema de Informações 

Processuais – APOLO, fazendo constar como “Cumprimento de 

Sentença”;

 2.2) – IMPULSIONAR os autos, para intimar a parte requerida/executada, 

pessoalmente ou na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento integral da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). 

Ficando EXPRESSO no ato de intimação que transcorrido o prazo acima 

sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC);

2.3) - Outrossim tendo transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, será INTIMADA a parte exequente, na pessoa do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, pugnando o 

que entender de direito, promovendo o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento;

2.4) - Em caso de cumprimento espontâneo/pagamento da dívida, será 

EXPEDIDO o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora;

2.5) – Por fim, tendo ou não requerimentos formulados, será CERTIFICADO 

nos autos eventual inércia da parte autora/exequente e procedida à 

remessa do feito CONCLUSO a este r. Juízo, para apreciação ou 

arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14661 Nr: 644-11.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUJIYAMA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS VERDES 

MARES LTDA, UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Código n. 14661DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que os 

cálculos realizados pela contadoria às fls. 618/619, não consideraram a 

data da citação como marco inicial para a incidência de juros. A sentença 

(fls. 486/498), que neste ponto não foi reformada em segunda instância, 

determinou que os juros fossem contados desde a citação, que ocorreu 

em abril de 2001(fl. 44). Dessa forma, razão assiste à parte exequente 

nesse quesito.Em petição de fls. 621/626, o exequente discorda com o 

valor apresentado pela contadoria pelo marco inicial da correção 
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monetária(...)Nesse ponto, não assiste razão à parte exequente. O valor 

do dano moral ora executado foi fixado/atribuído em sede de apelação, 

portanto, o valor da correção monetária deve ser contado da data do 

acórdão que o fixou (fl. 561), ou seja, 08/03/2016, conforme constado nos 

cálculos apresentados pela contadoria do juízo.A parte exequente também 

impugna os cálculos apresentados pela contadoria pela ausência dos 

valores a título de ressarcimento pelas despesas processuais do presente 

processo, conforme condenação de forma solidária pelo juízo de piso (fls. 

486/498).Verifica-se que os cálculos apresentados às fls. 618/619 não 

constaram o valor a título de custas processuais, pagos pela parte 

exequente, sendo que a condenação foi expressa nesse sentido. Desta 

feita, a contadoria do juízo deverá considerar tal condenação em seus 

cálculos. 2 – Diante de todo o exposto, ENCAMINHEM-SE os autos, 

novamente, à Contadoria Judicial para que elabore cálculo da dívida, 

observando-se os parâmetros da condenação fixados na sentença e 

acórdão, detalhando, ainda, o valor atualizado da condenação principal e 

dos honorários advocatícios, considerando o valor já pago (fls. 574/579), 

e esclarecendo se há valor remanescente a ser pago pelas executadas.3 

– Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.4 – Após, CONCLUSOS.5 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 31 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145677 Nr: 3758-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA VILELA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE DO NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO AIRES DE TOLEDO 

SILVA - OAB:56.679

 Código: 84254

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada para cumprimento da sentença (fl. 442), porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida (fl. 443).

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

não obstante a ausência de cálculo apresentado com a incidência de multa 

e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC), este Juízo DEFERE o pedido da exequente de fl. 445 a 

fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166010 Nr: 3061-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRM, MLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 (...)Em síntese o relato.Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170087 Nr: 6323-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE 

CRUZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo 

da Carta Precatória a ser expedida à comarca de Várzea Grande/MT.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149648 Nr: 8322-91.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDOE, ACBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149648

DECISÃO

1 – De início, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da parte ré, 

requerida às fls. 177/177-verso. Afinal, a parte exequente não comprovou 

ter esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o endereço da 

parte executada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.
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 2 – Depois, consta dos autos a informação acerca da lotação funcional 

da parte ré (fl. 124), acerca da qual sequer se manifestou a parte 

exequente.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, diligenciar na 

busca do endereço da parte executada ou pugnar o que entender de 

direito a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação.

4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175539 Nr: 10329-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B, ISABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS 

- OAB:9700-OAB/MT

 Código: 175539

DESPACHO

1 – Dada a satisfação da obrigação pela parte executada (fls.141/144) e o 

já levantamento dos valores pela parte exequente (fl. 169), em 

observância ao trânsito em julgado certificado à fl. 145, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195692 Nr: 853-52.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONICLEI CUIABANO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação (perícia) agendada para o dia 7 de 

dezembro de 2018 às 8h00min, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84254 Nr: 10680-68.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRINCESINHA DO RIO PARAGUAI DE 

RÁDIO DE TELEVISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DE TV´S E RÁDIOS 

COMUNITÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍLIO ALVES BATISTA 

JÚNIOR - OAB:2726/GO, Osvaldo de Souza - OAB:3104, Warla 

Magalhães Batista Mendonça - OAB:20.519

 Código: 84254

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada para cumprimento da sentença (fl. 442), porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida (fl. 443).

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

não obstante a ausência de cálculo apresentado com a incidência de multa 

e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC), este Juízo DEFERE o pedido da exequente de fl. 445 a 

fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138774 Nr: 8299-82.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME, JOSÉ FELIX DE 

OLIVEIRA, ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, ELLEN GRAZIELA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos n. 8299-82.2011.811.0006 (Código: 138774)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título judicial promovida por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME e OUTROS, todos 

qualificados nos autos.

 A parte exequente foi intimada para apresentação de planilha atualizada 

do débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (fls. 104/105).

Às fls. 106 o exequente pugnou pela dilação do prazo para apresentação 

da planilha atualizada do débito.

Entretanto, conforme certidão de fl. 107, a parte exequente quedou-se 

inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que o autor não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte 

exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom andamento da 

demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.
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Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141664 Nr: 11402-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101892 Nr: 6988-90.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSB, FBDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os termos do art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimar a 

parte exequente a efetuar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das 

custas e taxa referentes à Carta Precatória a ser expedida para a 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de citação do executado 

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 6750 Nr: 392-13.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BRANDTNER DE 

CARVALHO, LÚCIA SCHIMADA BRANDTNER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte EXEQUENTE para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, nos termos da 

decisão de fl. 229, pugnando o que entender de direito para o andamento 

da vertente execução, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 5126 Nr: 412-04.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI-COOP.AGR.REG.PROD. DE 

CANA DE MIRASSOL, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, EGNOMAR DE FREITAS 

TIAGO, EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS, JAIRO SORTICA DE SOUZA 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 IMPULSIONO os autos para, nos termos do art. 388, parágrafo único e art. 

389 da CNGC, a parte Requerente promover o recolhimento das custas 

para distribuição da Carta Precatória expedida mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (http://arrecadacao.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173729 Nr: 9020-29.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO, ILDO DO ESPÍRITO 

SANTO, ILTON DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com o intuito de que, nos termos do despacho retro 

(fls. 212 - item n. 3), no prazo de 15 dias, especifiquem quais provas 

pretendem produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 163866 Nr: 1095-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 163866

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração de fls. 71/74 possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165007 Nr: 2105-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICE GERALDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Autos n. 2105-61.2014.811.0006 (Código: 165007)

SENTENÇA

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por BANCO 

ITAULEASING S/A em face de LAURICE GERALDES NUNES, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

requerente para se manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (fl. 116).

Contudo, tal intimação se deu em nome de patrono que já havia renunciado 

nos autos. Diante disso, determinou-se a intimação pessoal da parte 

autora (fl. 119) para constituir novo patrono no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimada pessoalmente (fl. 121-v) para dar prosseguimento ao feito, a 

parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

conforme certificado à fl. 122.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 
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providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A requerente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que a requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Sem incidência de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191314 Nr: 9119-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA JUNCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B

 (...)Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para reintegrar, de forma definitiva, a parte 

requerente na área objeto indicada na exordial (lotes 01 a 15 da quadra 17 

do Loteamento Jardim Vila Real).CONDENA-SE a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em razão da 

gratuidade que este juízo defere à parte requerida, na forma do art. 98, § 

3º, do CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias.2 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 3016-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE 

EDUCAÇÃO(FACULDADE DE IV MARCOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6896/MT, Leopoldo de Moraes Godinho Júnior - 

OAB:13.565

 Código n. 56398DECISÃOTrata-se de cumprimento de sentença ajuizado 

por ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA em face de EDUCARE 

GESTÃO DE EDUCAÇÃO (FACULDADE DE IV MARCOS).Em decisão de fls. 

677/679, oportunizado o contraditório, este juízo deferiu o desbloqueio da 

penhora anteriormente realizada, tendo em vista a incidência da regra 

prevista no artigo 833, inciso IX do CPC.Diante da primazia do dinheiro na 

ordem das penhoras, independentemente da existência de outros bens, 

sempre é possível a penhora de dinheiro. Essa compreensão do tema tem 

por base o artigo 835, inciso I, c/c o § 1º, do CPC, haja vista que o dinheiro 

aparece em primeiro plano na ordem de preferência de penhora, tal qual 

fora tratado como prioritário. 1 - Logo, como também requerido pela parte 

exequente (fls. 680/682), DEFERE-SE o pedido de penhora de valores 

encontrados no(s) caixa(s) da empresa executada. Por consequência, 

está autorizado o Sr. Oficial de Justiça a realizar a penhora na boca do 

caixa da empresa executada até o valor executado (fl. 682).(...)2 - Sendo 

frutífera a constrição, cadastre-se o presente feito junto à Conta Única e 

proceda-se o recolhimento da quantia penhorada. 3 – Havendo constrição 

patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 4 – Cumpridas todas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 6 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Cáceres/MT, 05 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:308046, BRUNA BATISTELLA - OAB:100823, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A OAB/MT

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.Expeça-se o alvará 

para levantamento do valor residual (fl. 253-v), na forma requerida pela 

parte exequente às f l .  169, considerando os dados 

mencionados.CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Autos n. 6224-70.2011.811.0006 (Código: 136973)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por DALVA VILASBOAS 

SEBA em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – 

REDE CEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após um ato e outro, a parte executada apresentou cálculos e, após 

devidamente intimada, cumpriu espontaneamente o contido na sentença 

(fls. 183/184).

Foi expedido alvará na forma pleiteada pela parte exequente (fls. 

198/199).

Em petição de fls. 202/206 a parte executada impugnou a manifestação da 

parte exequente (fls. 195/197).

Em decisão de fl. 207, este juízo determinou o encaminhamento dos autos 

para o setor da contadoria para a realização dos cálculos, que foram 

juntados à fl. 210.

Em petição de fl. 212, a executada concorda com os cálculos 

apresentados pela contadoria e pugna pela extinção dos autos pelo 

cumprimento da obrigação.

Já a parte exequente se manifesta pela insatisfação dos cálculos mais 

uma vez (fls. 213/214).

Os autos foram reencaminhados à contadoria para a elucidação dos 

cálculos (fl. 215), o que foi feito (fls. 217/220).

Intimadas as partes para se manifestarem (fl. 221), a parte executada 

concordou com os cálculos apresentados, ao passo que a parte 
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exequente não se manifestou.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença, 

de forma que este juízo HOMOLOGA os cálculos e o parecer elucidativo 

realizados pela contadoria (fls. 217/220).

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10676 Nr: 913-84.2000.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BORGES DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR(A))

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 

16h30min, na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001967-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANNIBAL DA MOTA CUYABANO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência 

de Conciliação Designada Para o dia 22 de Janeiro de 2019 às 14h00min, 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de novembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001967-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANNIBAL DA MOTA CUYABANO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência 

de Conciliação Designada Para o dia 22 de Janeiro de 2019 às 14h00min, 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 6 de novembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006261-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006261-36.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: OSMAR DA SILVA Vistos etc. Considerando a matéria 

relacionada com a carta precatória, encaminho o feito para o Juizado 

Especial ambiental situado neste foro, para cumprimento do ato 

deprecado. Cáceres/MT., 06 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006265-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DIOGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTO MARCIONILIO TEIXEIRA GOMES OAB - RS29200 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ALBERTI LAMADRIL OAB - RS104614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REQUERIDO)

SANDRA MARA FERNANDES BONILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006265-73.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: JANE DIOGO GONCALVES REQUERIDO: SANDRA MARA 

FERNANDES BONILHA, OUTROS Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao 

Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens 

de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 06 de Novembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005929-06.2017.8.11.0006 Valor da causa: $220,378.37 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: NILTON CESAR TEIXEIRA Endereço: BR 174, Km 12.5, s/n, 

Cáceres em direção ao Caramujo, Zona Rural Fazenda Novo Horizonte, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: EVANIA PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: BR 174, Km 12.5, s/n, Cáceres em direção ao Distrito de 

Caramujo, Zona Rural Fazenda Novo Horizonte, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Helio Teixeira da Silva, 37, nnnn, Jardim das Oliveiras III, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO Endereço: Rua Helio Teixeira da Silva, 37, nnnnn, Jardim das 

Oliveiras III, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII 

todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação dos 

executado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca 

do requerimento (ID Num. 16342811). Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: H. M. DA 

COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA 

Vistos etc. O credor na última manifestação fez juntar aos autos diversos 

documentos relativos a pesquisa de bens imóveis em nome dos 

devedores. No entanto, conforme se nota pela petição contida no id. 

15820274 - Pág. 1, apenas solicitou a juntada e nada requereu de 

substancial visando a penhora de bens ou qualquer outra diligência. 

Também até o momento não se manifestou quanto a possibilidade de 

averbação desta execução junto ao SERASAJUD conforme a 

possibilidade prevista no art. 782, §3° do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, anoto o prazo de 15 dias para que o credor manifeste e requeira o 

que entender pertinente, visando o regular andamento da execução. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006087-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS QUIRINO SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006087-27.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$21,898.75 

ESPÉCIE: [CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

Endereço: Praça Barão Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCAS QUIRINO SILVA Endereço: 

centro, 2400, Avenida Getulio Vargas, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

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

advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 6 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000020-80.2017.8.11.0006 Valor da causa: $105,076.30 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: NOVO LAR 

SUPERMERCADO LTDA - ME Endereço: Av. Getúlio Vargas, 688, Centro,, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SOLANGE CARDOSO Endereço: 

Av. Sete de Setembro, 1300, Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Endereço: Av. Sete de Setembro, 

1300, Centro,, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII 

todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte 

autora, na pessoa do advogado, manifestar acerca da petição (ID Num. 

16327586), no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006032-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. A. S. (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002942-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002942-60.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,543.87 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, Propriedade Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, - DE 

356/357 AO FIM, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01216-012 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO PEDRO FELIPE Endereço: PADRE 

CASEMIRO, 1521, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

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

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, devendo o(a) nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ, clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 6 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001647-85.2018.8.11.0006 Valor da causa: $3,780.00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: EDGAR 

PINTO DA SILVA Endereço: RUA MARAVILHA, 518, DAS OLIVEIRAS, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO 

RECURSO IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a 

apelação interposta pela parte autora é tempestiva. Com efeito impulsiono 

os autos, com a finalidade de que a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 

06 de novembro de 2018 Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para impugnação. Cáceres-MT , 6 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos para intimar Vossa Senhoria, por meio de seu Representante 

Legal, com fito de que no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca do AR 

devolvido e juntado aos autos. PROCESSO n. 1000629-29.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $10,186.44 ESPÉCIE: [LOCAÇÃO DE IMÓVEL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: CLARO S/A 

Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A, ASA 

NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 POLO PASSIVO: Nome: 

CRISTIANE MENDES LEITE Endereço: Rua Prefeito José Lacerda, 2788, 

Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 6 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 9386-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO DA 

SERRA - OAB:57.363, LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - OAB:57363

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR os ADVOGADOS DAS PARTES 

para tomarem conhecimento de que a PERICIA foi agendada para o dia 

05/DEZEMBRO/2018 as 07:00 horas no endereço na Travessa Cururu nº 

127 - Cavalhada - Caceres - MT, conforme petição de fls. 417/418.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153824 Nr: 1175-77.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA, VALTRA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, LUCIANAGOULART 

PENTEADO - OAB:OAB/SP 167.884, MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO SCAFF 

ANTONINI, para devolução dos autos nº 1175-77.2013.811.0006, 

Protocolo 153824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 90 de 860



EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000331-71.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$13,817.77 ESPÉCIE: 

[MÚTUO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: CATIA DA COSTA SILVA Endereço: 

Fazenda Paraguatuba, s/n, Fazenda Paraguatuba, s/n, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRADESCO S.A. 

em face de CATIA DA COSTA SILVA, na qual o(a) exequente é credor(a) 

do executado(a) da importância de R$ 13.817,77 (treze mil, oitocentos e 

dezessete reais e setenta e sete centavos), representado pelo 

"Instrumento Particular de Confissão de Dívidas", celebrado em 

04/11/2015, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira no dia 04/12/2015. DECISÃO: 

"Vistos etc. 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do 

débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 

integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLEICE MARIA CASTRILLON, 

digitei. Cáceres/MT, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006224-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006224-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RONEI FERNANDES DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 

2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica analisado 

o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerente instruiu a inicial com a cédula de crédito bancária com 

Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a 

comprovação de mora do Requerido, consistente na Notificação 

Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. 

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada na 

peça preambular, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 06 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005394-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANT ANNA OAB - RJ65122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 22/01/2019 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004857-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN VAZ ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francis Maris Cruz (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo de 48 horas para que os Impetrados comprovassem 

nos autos o efetivo cumprimento da decisão contida no evento 15964083, 

vez que, conforme informações obtidas no sistema do PJE, os réus foram 

devidamente intimados em 31.10.2018, às 10h46min. Assim, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Impetrada, através de sua 

advogada, via DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, requeira o que 

entender pertinente. Cáceres/MT, 06 de novembro de 2018. JULIENNE DE 

MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 241596 Nr: 8947-18.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17193/O, SEBASTIÃO JANN - OAB:8.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando os termos da Resolução 04/2014 do Tribunal Pleno, diante 

da tramitação virtual de feitos, INTIME-SE o requerente para providenciar a 

digitalização dos autos no sistema PJE, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134490 Nr: 3511-25.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca da petição do Requerido às fls. 89.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 197643 Nr: 2047-87.2016.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOARES DE LIMA, ALCEU SOARES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PACLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:SUBPROCURRADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

197643

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2047-87.2016.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ALCEU SOARES DE LIMA e ALCEU SOARES DE LIMA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): ALCEU SOARES DE LIMA, CNPJ: 

09065150000158,

 EXECUTADOS(AS): ALCEU SOARES DE LIMA, CPF: 31769950168

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/03/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 394.751,04

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20142542 que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária digitei.

 Cáceres - MT, 5 de novembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 23430 Nr: 4048-36.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139117 Nr: 8686-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CARRELO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que até o presente momento o D.A.P. apenas nos enviou os 

cálculos referentes aos honorários sucumbenciais, razão pela qual ainda 

não é possível expedir a R. P.V. Referente ao crédito principal. Assim, 

reconduzo os documentos ao referido setor, renovando a solicitação ora 

mencionada e, amparada pelo art 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

advogada da Exequente, via DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, 

informe os dados bancários para fins de expedição de seu alvará judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154795 Nr: 2257-46.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 03.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135893 Nr: 5032-05.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de sua advogada, para que, no prazo de 05 dias, 

informe nos autos os dados bancários em que pretende receber o crédito 

principal e os honorários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136065 Nr: 5227-87.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Requerido comprovasse o 

pagamento da R.P.V. de fls. 85. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, INTIMO a Exequente para que, no prazo de 05 dias, informe 

nos autos se deseja desistir de moras e juros, caso em que os autos 

serão levados conclusos para o consequente bloqueio do montante 

descrito às fls. 85.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86651 Nr: 2140-94.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

86651

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2140-94.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e REGINA FIALEK 

RYBA e BERNARDINO RYBA

INTIMANDO(S): Executados(as): Bernardino Ryba, Cpf: 38998548968, Rg: 

1454289 SSP MS Filiação: Wenceslay Ryba e Helena Pialek Ryba, data de 

nascimento: 20/05/1959, brasileiro(a), natural de Mandaguaçu-PR, 

separado(a) judicialmente, empresário

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.900.324,60

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

BEM(BENS) PENHORADO(S): Valores bloqueados via BACENJUD, cujo 

valor total corresponde à R$ 5.199,67 ( cinco mil, cento e noventa e nove 

reais e sessenta e sete centavos) Fls.76.

Eu, Tatiana Rodrigues Ribeiro , Técnica júdiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de novembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154795 Nr: 2257-46.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 03.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87597 Nr: 3084-96.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PAULA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de sua advogada, para que, no prazo de 05 dias, 

informe nos autos os dados bancários em que pretende receber o crédito 

principal e os honorários sucumbenciais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 2877-63.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA, 

CATAO PEDROSO NETO, FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97807

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2877-63.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA e CATAO 

PEDROSO NETO e FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): FERNANDO AUGUSTO OURIVES 

PEDROSO, CPF: 11771422874, RG: 19919562

 EXECUTADOS(AS): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA, CNPJ: 

05812713000173, BRASILEIRO(A),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.811,20

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 200912404, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de novembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137467 Nr: 6784-12.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU NEVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO-SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. B. DO NASCIMENTO 

- OAB:16.962/E, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18412/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da Instância Superior contendo 

142 folhas (apenas um volume) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada, 

para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MENDES VALERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 MANIFESTE O EXECUTADO EM 5 DIAS ACERCA DOS 

DOCUMENTOS RETRO JUNTADOS PELO DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS 

JUDICIAIS, SOLICITANDO A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011752-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSME DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 451070-4 / 

2018 Terça-feira, 6 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80117520720158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: MARILENE COSME DA SILVA Advogado: ALESSANDRA DE 

PAULA FERREIRA Requerido: TAM LINHAS AÉREAS Beneficiário: 

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA Conta Judicial 4700103900496 Valor: 

R$ 9.152,02 (nove mil e cento e cinquenta e dois reais e dois centavos) 

Autorizado: ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA CPF/CNPJ: 

876.303.621-53 Data de Emissão: 06/11/2018 Titular Conta ALESSANDRA 

DE PAULA FERREIRA CPF/CNPJ Titular Conta 876.303.621-53 Banco 

Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 67148 Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

NEUZA TAVARES DO AMARAL Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MARQUES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, NA DATA DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 O 

OFICIAL DE JUSTIÇA ARY MONTEIRO RODRIGUES, FEZ A DILIGÊNCIA 

(16346180), CONSTOU QUE O REQUERIDO NEWTON MARQUES FALECEU, 

SENDO INFORMADO PELO IRMÃO DO MESMO ANTONIO ROGERIO. SENDO 

ASSIM JUNTO AO PROCESSO A CERTIDÃO DE OBITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MARQUES (REQUERIDO)

 

DE ACORDO COM A CERTIDÃO (16350666 - Certidão (certidão de Óbito). 

PROCEDO COM O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DELUQUI MORALECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENELCIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004411-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS No id- 13343041

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003443-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003443-48.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO RURAL, no qual 

se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi obscura, pois, 

seus fundamentos não condizem com a defesa apresentada. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes, pois implicam em reanálise de 

provas. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010423-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMICIO PEREIRA DO VAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACME LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES OAB - MG107091 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 18 de DEZEMBRO de 2018, às 14h30min (MT), devendo estar no 
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ato acompanhado de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002545-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ TAVORA DA SILVA PROENCA (REQUERIDO)

PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ''B'' LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JAIR LEMES PAES DE PROENCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011093-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011093-66.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: JOANA BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que no ID 9717238, há auto de penhora 

dos bens da executada MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, em 

cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e intimação, em que os 

bens avaliados perfazem o valor total da dívida. A parte exequente 

manifestou no ID 14507360 o interesse na adjudicação dos bens 

penhorados, contudo, requer o bloqueio via BacenJud na conta da 

executada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, indefiro o bloqueio do valor da dívida na conta da executada, 

tendo em vista que os bens penhorados perfazem o valor total. 

Proceda-se à lavratura do auto de adjudicação e, expeça-se a respectiva 

carta, nos termos do que determina o art. 876 do Código de Processo Civil. 

Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003908-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SANTOS DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) R$ 2.932,31 (dois mil, novecentos e trinta e 

dois reais e trinta e um centavos)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VERNUCCI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005330-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que o Requerente não compareceu na audiência de 

conciliação, em razão do atestado médico juntado no ID 14859637. Assim, 

designe-se uma nova data para a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 

5 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011336-05.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CELSO OLIVEIRA CAETANO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Intime-se a Requerente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca da petição 

e documentos juntados nos ID 13202935 e 13202932 ou requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002185-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se o Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010447-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010447-51.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução em desfavor do Estado de Mato Grosso. Instada a se 

manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais). Proceda a Secretaria da Vara com o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 

6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003353-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003353-06.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

EXECUTADO: LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA Vistos, etc. 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida exequenda. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de 

pagamento integral do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo 

citado, o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, 

deverá proceder a imediata penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando–se o respectivo auto e de tais atos intimará, na mesma 

oportunidade, a parte executada. Caso a penhora seja negativa, intime-se 

a parte exequente a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GARCIA LOBATO LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010240-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GREGORIO GARCIA LOBATO 

LOPEZ REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Intime-se o 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar laudo pericial 

de insalubridade, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007865-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CARDOZO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020083-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CARVALHO PIMENTA DOS REIS 69712581187 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 451303-7 / 

2018 Terça-feira, 6 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80200837520158110006 / 2015 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: ADALBERTO CARVALHO PIMENTA DOS REAIS Advogado: 

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Beneficiário: MIRELLE DA 

ROSA MARQUES DE SOUZA Conta Judicial 4900121292619 Valor: R$ 

9.608,94 (nove mil e seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos) 

Autorizado: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA CPF/CNPJ: 

918.344.901-97 Data de Emissão: 06/11/2018 Titular Conta MIRELLE DA 

ROSA MARQUES DE SOUZA CPF/CNPJ Titular Conta 918.344.901-97 

Banco Agência Conta 104 - Caixa Econômica Federal 0870 90738 Forma 

Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: NEUZA TAVARES DO AMARAL Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 199935 Nr: 3375-52.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK WILIAN ZANON DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 
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OAB:7481

 Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado do autor do fato PATRICK WILIAN 

ZANON DE MORAIS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do 

delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o necessário registro.

 Fundamento e Decido.

Conforme se observa dos autos, o fato delitivo ocorreu na data de 

11.04.2016 e, desde então transcorreu lapso temporal de mais de dois 

anos, devendo assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

estatal, em consonância com o disposto no artigo 30, da Lei nº 11.343/06 

c/c artigos 107, inciso IV, do Código Penal, verbis:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das 

penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 

107 e seguintes do Código Penal.

 Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)

POSTO ISSO, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo 

legal previsto no art. 61, “caput”, do Código de Processo Penal, bem como, 

com fulcro no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c artigos 107, inciso IV, do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de PATRICK WILIAN ZANON DE 

MORAIS, devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Quanto à substância entorpecente apreendida, determino que se proceda 

à destruição da mesma, devendo a Autoridade Policial lavrar o auto de 

incineração e remeter de imediato a este Juízo para juntada nos autos do 

processo.

Dispensada a intimação do autor do fato, consoante disposto no 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 174775 Nr: 9806-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENISES SANTIAGO MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado do autor do fato GENISES SANTIAGO 

MATIAS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do 

delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o necessário registro.

 Fundamento e Decido.

Conforme se observa dos autos, o fato delitivo ocorreu na data de 

21.10.2014, recebendo a denuncia em 27.07.2015, interrompendo a 

prescrição, contudo, desde então transcorreu lapso temporal de mais de 

dois anos, devendo assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão 

punitiva estatal, em consonância com o disposto no artigo 30, da Lei nº 

11.343/06 c/c artigos 107, inciso IV, do Código Penal, verbis:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das 

penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 

107 e seguintes do Código Penal.

 Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)

POSTO ISSO, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo 

legal previsto no art. 61, “caput”, do Código de Processo Penal, bem como, 

com fulcro no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c/c artigos 107, inciso IV, do 

Código Penal, julgo extinta a punibilidade de GENISES SANTIAGO MAATIAS 

DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, face à ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Quanto à substância entorpecente apreendida, determino que se proceda 

à destruição da mesma, devendo a Autoridade Policial lavrar o auto de 

incineração e remeter de imediato a este Juízo para juntada nos autos do 

processo.

Dispensada a intimação do autor do fato, consoante disposto no 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas.

Procedidas às anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 209925 Nr: 9993-13.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Pela MM. Juíza de Direito foi proferido o seguinte: “Vistos etc: 

HOMOLOGO, nos termos do art. 74 “caput”, c/c art. 76, ambos da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e em conseqüência, aplico as autoras do fato a pena restritiva 

de direitos consistente no pagamento de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta quatro reais) divido em 10(DEZ) parcelas de R$ 95,40 (noventa 

e cinco reais e quarenta centavos) cada uma, deverá efetuar o depósito 

identificado das parcelas na Agência 0184-8, Conta Corrente nº 50.562-5 / 

Banco do Brasil, tendo como titular: Fórum de Cáceres-MT – P. 

PECUNIARIAS 5 VARA - , devendo a 1ª ser entregue até o dia 11/10/2018 

e as demais nos meses subseqüentes, facultando-se, ainda, o 

cumprimento antecipado da obrigação.

Devendo o autor do fato, a cada depósito realizado trazer aos autos 

comprovante de pagamento.

Informado o cumprimento do acordo certifique-se conclusos para extinção 

da punibilidade e determinação de arquivo. Informado o descumprimento, 

abra-se vista ao Ministério Público para os fins de direito, nos termos da 

Súmula Vinculante 35. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 101813 Nr: 6909-14.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI NEVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor 

do fato VALDECI NEVES DUARTE cumpriu integralmente as condições 

estabelecidas na transação penal levada a efeito anteriormente, conforme 

se infere da certidão emitida pelo Cartório da Quinta Vara (JECRIM).

Posto isso, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, julgo 

extinta a punibilidade somente com relação ao autor do fato, via de 

consequência, declaro extinto o presente feito com relação ao(s) 

mesmo(s).

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: “é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade”.

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 221240 Nr: 7951-54.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANI SILVA DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIELLY PASTICK ALVES - 

OAB:
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 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o(s) 

autor(es) do fato GEANI SILVA DOS SANTOS MENDES cumpriu(ram) 

integralmente as condições estabelecidas na transação penal levada a 

efeito anteriormente, conforme se infere da certidão emitida pelo Cartório 

da Quinta Vara (JECRIM).

Posto isso, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, em 

consonância com parecer ministerial retro encartado, julgo extinta a 

punibilidade somente com relação ao(s) autor(es) do fato GEANI SILVA 

DOS SANTOS MENDES , via de consequência, declaro extinto o presente 

feito com relação ao(s) mesmo(s).

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: “é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade”.

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 234317 Nr: 4041-82.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER JOSE DELFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:10.041

 Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o(s) 

autor(es) do fato WANDER JOSE DELFORNO cumpriu(ram) integralmente 

as condições estabelecidas na transação penal levada a efeito 

anteriormente, conforme se infere da certidão emitida pelo Cartório da 

Quinta Vara (JECRIM).

Posto isso, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, em 

consonância com parecer ministerial retro encartado, julgo extinta a 

punibilidade somente com relação ao(s) autor(es) do fato WANDER JOSE 

DELFORNO , via de consequência, declaro extinto o presente feito com 

relação ao(s) mesmo(s).

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: “é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade”.

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 5771-12.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que o autor do fato LOUREDIR VALERIO PIRES DA 

SILVA cumpriu integralmente as condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo levada a efeito anteriormente, conforme se infere 

da certidão encartada.

Posto isso, com fundamento no artigo 89, parágrafo 5º, da Lei nº 9099/95, 

julgo extinta a punibilidade do autor do fato LOUREDIR VALERIO PIRES DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos e, via de consequência, declaro 

extinto o presente feito, devendo o mesmo ser arquivado.

Dispensada a intimação, conforme Enunciado Criminal 105, do FONAJE, 

verbis: “É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das 

sentenças que extinguem sua punibilidade”.

POSTO ISSO, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Ciência ao M.P.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011158-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011158-56.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUANA PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011007-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE CARVALHO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011007-90.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA ROSA DE CARVALHO 

BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011488-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011488-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELINEIA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito acerca das manifestações de ID 

9096246 e 9096252. Após o decurso do prazo, caso haja manifestação, 

conclusos para deliberações. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

remeta-se ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010896-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010896-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar o seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente apresentou declaração de 

hipossuficiência datada em 13/04/2016. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou documento desatualizado 

para comprovar o seu estado atual de hipossuficiência, como tampouco 

efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012439-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE PAULA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012439-81.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTINA DE PAULA NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010971-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OACY BORGES GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010971-48.2016.8.11.0006. REQUERENTE: OACY BORGES GOMES 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010985-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010985-32.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM SILVA DE 

ALCANTARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-68.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011207-68.2014.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINES PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrida 

já apresentou as contrarrazões. Assim, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 5 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE HELLENSBERGER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010845-95.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ARIANE HELLENSBERGER 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo recursal, sob 

pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 5 

de novembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005575-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme disposição 

expressa do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de Ação de Exibição de 

Documento ajuizada perante o Juizado Especial Cível por CATHARINO 

BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, em desfavor de CREFISA 

S.A. CRPEDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTOS, objetivando a exibição 

de contrato de empréstimo consignado celebrada entre as partes. A 

apreciação da presente demanda resta prejudicada nesta seara, uma vez 

que a via processual eleita pelo requerente, liminar cautelar, não é admitida 

no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Aliás, o mencionado 

entendimento já está pacificado, conforme Enunciados 8 e 163 do 

FONAJE, expedidos a partir dos Encontros dos Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, senão vejamos: ENUNCIADO 8 – As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais. ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). De acordo com o artigo 

51, da Lei nº 9.099/95 “extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação”. Dessa forma, outra alternativa 

não há senão a extinção do feito. Diante do exposto, sem maiores 

delongas, DECLARO a Incompetência deste Juízo para processar e julgar 

o feito, e em conseqüência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO com fundamento no art. 3.º c/c art. 51, II, ambos da Lei n.º 

9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54[1] e 55[2], ambos da Lei 

n.º 9.099/95. Cumpra-se. [1] Art. 54: “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.” [2] Art. 55: “A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. CÁCERES, 6 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público, conforme se infere à fl. 511, recebo-o.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais; após, abra-se vista dos autos à Defesa 

para que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ DA SILVA, EDIVALDO PEREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público, conforme se infere à fl. 263, recebo-o.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais; após, abra-se vista dos autos à Defesa 

para que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174848 Nr: 9855-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA FREIRE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B
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 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. FÁBIO 

DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, para em 72 (setenta e duas) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 138864 Nr: 8398-52.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARVALHO LUZ, DJALMA FIRMINO 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO, para em 72 (setenta e duas) 

horas, DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 8756-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTANTE DOS AUTOS PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS, PODENDO RETIRAR OS AUTOS 

EM CARGA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238826 Nr: 7213-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7213-32.2018.811.0006 – Id. 238826

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): NATALINO CARVALHO DE PAULA

INTIMANDO: Autor do fato: Natalino Carvalho de Paula Filiação: Ana Luiza 

Caravalho de Paula, data de nascimento: 25/12/1980, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, Endereço: Rua A, Quadra 08, Casa Nº. 03, 

Res Grande Paraíso, Bairro: Jardim Guanabara, Cidade: Cáceres-MT.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU DESFAVOR, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

ELISANGELA DE ARRUDA NASCIMENTO, tendo como suposto agressor 

NATALINO CARVALHO DE PAULA que teria cometido, em tese, os crimes 

de injúria e ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo 

a analisar as medidas cabíveis. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite 

mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima, por qualquer meio de comunicação, salientado que permanece 

inalterado o direito do ofensor de ter contato com o filho menor, que 

deverá ser exercido através de terceiros, de confiança de ambas as 

partes. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a 

fim de preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, devendo o sr. (a) Oficial (a) de 

Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificar o ofensor de que 

as mesmas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá vir a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei 

n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua 

manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer 

a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima 

e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção das 

mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 5 

de novembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186185 Nr: 5889-12.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de RAFAEL MENDES DA 

SILVA, o qual foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 

(cem) dias-multa.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos, 

bem como da certidão do Sr. Gestor (fls. 77).

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de RAFAEL MENDES 

DA SILVA, incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 207399 Nr: 8232-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o réu indicou ser representado por dois 

defensores distintos, os advogados Dr. Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa, OAB/MT nº 13.607 (fls. 79) e Dr. Edmilson Porfírio Campos Filho, 

OAB/MT nº 22.799 (que o acompanhou em audiência).

Assim, deve o sr. gestor atentar-se ao devido cadastro dos advogados 

constituídos junto ao sistema Apolo, evitando-se tumulto e atraso nos atos 

processuais.

Intimem-se os advogados em questão, após o devido cadastro no sistema, 

para apresentar as alegações finais do acusado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164266 Nr: 1464-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000591-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar os 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

quanto a proposta de honorários periciais de id 15781821

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO MORI NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome da(s) parte (s): OSWALDO MORI NETO. Localidade: 

RUA DAS PRIMAVERAS, S/N, BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO. 

Finalidade da Diligência: BUSCA E APREENSÃO. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000859-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPES GOMES PEREIRA OAB - MT3738/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo os patronos das partes para que fiquem cientes da 

avaliação de id 16106900, para que manifestem-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001014-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE COELHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

para intimar o advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de id 

16041589

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDES CATARINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de id 

16002917. Intimar ainda para que realize a complementação da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$460,00, 

conforme certidão de id 16002917. A Guia de Recolhimento da 

complementação deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em Serviços > Guias > Diligência > Guia de Complementação de 

Diligência).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZITA DA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de id 

15951551.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de id 

16254373.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se quanto a certidão do Oficial de Justiça de id 15877285.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-76.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados:Nome da(s) parte (s): 01: Jose Ferreira de Almeida (lado 

esquerdo da propriedade do imóvel usucapiendo e ao lado da Associação 

dos Funcionários do Fórum);02: Associação dos Funcionários do Forum 

(ao lado esquerdo do imóvel usucapiendo e de frente a Rodovia MT 240 

Senador Roberto Campos) e;03: Mariana Fuster Soler Bernardo, 

Alcebiades Bernardo Soler, Oswaldo Soler Neto e Nathalia Romeiro Soler 

(proprietários do imóvel ao lado direito do imóvel usucapiendo. Finalidade 

da Diligência: CITAÇÃO DOS CONFINANTES. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000931-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (EXECUTADO)

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, que fique ciente da certidão do 

Oficial de Justiça de id 16283271, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

caso opte pela citação por Carta Precatória, providencie o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória para a Comarca de 

Cuiabá nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000348-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALEMIR GONCALVES 

BERTIM, DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES Vistos etc. Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não 

sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000386-25.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARILUZE MAMEDES DE OLIVEIRA RÉU: ICATU SEGUROS S/A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de id. 13044696. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000589-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (RÉU)

JOAREZ FOELLMER RAMBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER OAB - PR36441 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000589-84.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: JOAREZ 

FOELLMER RAMBO, AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Vistos 

etc. Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000949-19.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

DALVA RODRIGUES DE CAMPOS , Vistos etc. DEFIRO a busca e bloqueio 

de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. 

Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000211-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000211-94.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: ARDUINO DOS 

SANTOS, CLAUDINO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizado pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de ARDUINO 

DOS SANTOS e CLAUSINO DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 13530270, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e suspensão do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (id. 13530498), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Após 

as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON QUEROBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000691-09.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROBSON QUEROBINO 

DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001284-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA TEIXEIRA NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 
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Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001251-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a certidão do Oficial de Justiça de id 16103871.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001255-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDINEI ESPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001255-51.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE CLAUDINEI ESPINOLA REQUERIDO: ADRIANA ROSA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Condenatória por Danos Morais c/c Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por JOSE CLAUDINEI ESPINOLA em face de 

ADRIANA ROSA, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que 

em 09/10/2018 a requerida publicou em seu perfil nas redes sociais 

comentário demonstrando estar inconformada com a cobrança efetivada 

pela prefeitura referente a débito tributário. Assevera que a postagem não 

reflete a realidade dos fatos e que a mesma acabou gerando comentários 

pejorativos, levianos e imorais, os quais ferem a sua moral e honra. 

Requer, liminarmente, a tutela de urgência para determinar que a requerida 

retire imediatamente a postagem principal e as secundárias que se 

mostraram ofensivas a sua honra. Juntou documentos 

(id.15993410/15994743). É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Com 

efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo". Pois bem, em sede de antecipação de tutela a parte requerente 

almeja a retirada de postagem no facebook, sob o argumento que as 

mesmas são voltadas a ele e, consequentemente, atingiram sua honra. 

Frisa-se que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo, ou veículo, sem qualquer restrição. Em que pese tal liberdade 

encontrar limites, por ora, não restou demonstrado ofensas de cunho 

pessoal a parte autora proferidas pela requerida, a qual estava 

demonstrando somente sua indignação, expressando sua manifestação 

referente valor de tributo que não tem a obrigação de concordar. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

COMENTÁRIOS FEITOS NO BLOG DE TITULARIDADE DO RÉU. 

DIFAMAÇÃO E OFENSA À HONRA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À IMAGEM. 

DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPORCIONALIDADE. ATO 

ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO. RECHAÇADA. A falta das respectivas 

qualificações das partes constitui mera irregularidade formal, não 

ensejando o não conhecimento do recurso. MÉRITO. Hipótese na qual a 

parte autora busca a condenação do réu ao pagamento de indenização 

pelos danos morais experimentados, em razão de comentários 

supostamente difamatórios proferidos em seu blog. Na solução de 

conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade 

deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, segundo o qual, no 

processo de ponderação desenvolvido para a solução do conflito, o direito 

de opinar há de ceder espaço sempre que o seu exercício importar em 

agressão à imagem de outrem. No caso sub judice, a opinião manifestada 

pelo requerido em seu blog na internet, tinha caráter meramente 

informativo, não contendo agressão despropositada ou ofensiva à imagem 

do autor ou difundir informação falsa e mentirosa. Ato ilícito não 

configurado. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70072360241, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

30/11/2017). Desta forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

requerido pela parte autora. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001255-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDINEI ESPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))
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ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Defiro o pedido de id. 15372545. 

Expeça-se ofício a Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde para 

determinar a restituição dos bens (relação em anexo), conforme decisão 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Às providências. Diamantino, 06 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14078 Nr: 222-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Franco de Oliveira, Alexandre César Del Grossi, 

Luiz Sérgio Del Grossi, José Carlos Del Grossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Novaes, Helena Franco 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Delgrossi - 

OAB:9916-B/MS, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Gervásio Alves 

de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Hiran França de Narde - 

OAB:17.879, Joice Caldeira Armeron - OAB:197.761 SP, José Carlos 

Del Grossi - OAB:PR/9762, Luiz Sérgio Del Grossi - OAB:8294-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alarico David Medeiros 

Júnior - OAB:3546, Hiran França de Narde - OAB:17.879, Ricardo 

Trad - OAB:832/MS, Ricardo Trad Filho - OAB:7285/MS

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de São 

José do Rio Claro/MT, com a finalidade de Avaliação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127344 Nr: 1803-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pedro Marasca - ME, Valmir Pedro 

Marasca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Intimo a patrona da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo das Cartas Precatória para as Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT, com a finalidade de citação dos 

requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Moema 

Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento de DUAS diligências para cumprimento de mandado de 

avaliação e intimação, devendo retirar guia para tanto no site 

www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido na localidade: Centro e bairro Novo Diamantino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 2251-42.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8503 Nr: 1406-98.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mário Guardado 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, Mauricio Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de São 

José do Rio Claro - MT, com a finalidade de Penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2658-24.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o exequente para manifestar acerca da certidão de fls. 908, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124911 Nr: 801-88.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - COOPERATIVA 

CENTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideo Ike, Mario Kenkiti Nishimura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcella Caroline Gonçalves - 

OAB:MT-13.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Jusstiça de fls. 35/36, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7712 Nr: 1000-77.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.265, para 

querendo requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1937 Nr: 409-62.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Brito, Elmar 

Schimmelpfennig, Lazaro Modesto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Pinheiro de Freitas - 

OAB:MT-3591

 Intimo o credor para retirar a Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 1587-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Eliane Regina Lance 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): OXIFERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO/MT

Valor: R$ 35,00

Finalidade da Diligência: Citação devedora Eliane Regina Lance Cardoso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39824 Nr: 680-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA, EdSA, LCA, ATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredo Volpe - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para retirar a Certidão de Inteiro Teor, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 3581-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Recon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ermival José Fontes - 

OAB:11782/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT, Gicele Silva 

Nascimento - OAB:11740/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Tosin - OAB:, Fábio 

Martins de Lima - OAB:291739/SP

 Vistos etc.

Recebo o Recurso Adesivo

Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 692-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Graziela Ventura 

Furlan - OAB:186.637, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95098 Nr: 2458-07.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Prestres João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fl.313, pelo Motivo "Mudou-se", no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4946 Nr: 353-29.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida, Beno Egon Neis, Azilda 

Wilke Lemos, Hulda Wilke Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Ofício nº 702/2018 de fls. 

426 verso, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38902 Nr: 3741-75.2008.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franck Lane de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Intimo o credor para retirar Certidão Judicial Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33333 Nr: 1565-60.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idete Vitorassi Fabri ME, Idete Vitorassi Fabri, 

Pedro Eduardo Fabri

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da busca bacenjud que 

encontra-se anexa ao despacho de fls.167/170, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da parte Autora para que providencie o paramento 

da diligência do Oficial de Justiça, referente aos autos de Carta Precatória, 

distribuída sob o nº 4529-32.2018.811.0040, na COMARCA DE 

SORRISO/MT, onde deverá ser recolhida e juntada a guia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1171-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o patrono das partes para ciência e providências acerca do teor do 

Ofício nº 703/2018 de fls. 339vº, quanto ao pagamento dos emolumentos 

de baixa das penhoras nas matrículas 15.945 e 25.427.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6357 Nr: 207-41.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o patrono dos devedores da penhora realizada às fls. 483, dos 

bens indicados pelo Exeqüente às fls. 423, a seguir transcritos:

 TERMO DE PENHORA DE FLS. 483:

 MATRÍCULA Nº 669 – um imóvel rural denominado Três Lagoas, com área 

de 536 hectares, Livro nº 2, do 1º Serviço Registral de Diamantino – MT.

 MATRÍCULA Nº 670 – um imóvel rural denominado Corrego Fundo I, com 

área de 580 hectares, Livro nº 2, do 1º Serviço Registral de Diamantino – 

MT.

 MATRÍCULA Nº 671 – um imóvel rural denominado Corrego Fundo II, com 

área de 342,5 hectares, Livro nº 2, do 1º Serviço Registral de Diamantino 

– MT.

 MATRÍCULA Nº 672 – um imóvel rural denominado Cabeceira do Chapéu 

ou Varzearia e Cabeceira dos Veados, com área de 800 hectares, Livro 

nº 2, do 1º Serviço Registral de Diamantino – MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 2589-65.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alexandre Colvero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Intimo o executado par efetuar o pagamento dos honorários periciais de 

fls. 257/260, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 956-77.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta

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

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo os patronos das partes para que tomem conhecimento do Ofício nº 

517/2018 - Cartório do 1º Ofício - Tangará da Serra (fls. 882/886) 

informando que foi cumprido a baixa das hipotecas e da penhora do imóvel 

matricula 15255.

Intimo ainda os patronos para que providenciem o pagamento dos 

emolumentos no valor de R$ 120,42 (cento e vinte reais e quarenta e dois 

centavos), que deverá ser pago diretamente no Tabelionato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131011 Nr: 3265-85.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Ogliari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:6508, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e SUSPENDO as medidas constritivas 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Certifique-se nos autos 

principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 16:30 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação.Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência 

para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar 

no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 
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Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 1388-09.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lori Helena D`Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por Aventis 

Cropscience Brasil LTDA em desfavor de Lori Helena D’Almeida, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 176/179, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 176/179), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89247 Nr: 1586-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Academia Atletic Center Ltda ME, Luciana 

Divina Araújo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 165/169.

Após, lavre-se o respectivo auto e intimem-se os executados dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97581 Nr: 399-12.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA e FABIANA 

KROHLING DE SOUZA

Localidade: INTIMAÇÃO/PENHORA/AVALIAÇÃO

Finalidade da Diligência: 35,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94887 Nr: 2333-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000253-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI CONTE VENEZIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000253-46.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: RAONI CONTE VENEZIANO INTERESSADO: BANCO SICREDI 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por RAONI 

CONTE VENEZIANO, devidamente qualificado nos autos, requerendo o 

levantamento de valores em conta na Cooperativa Sicredi em nome do ‘de 

cujus’ ROSEVEL FERREIRA VENEZIANO. Foi juntado ofício do INSS 

informando que não foi encontrado nenhum dependente habilitado em 

nome do de cujus ROSEVEL FERREIRA VENEZIANO (id. 13163404). Foi 

juntado ofício da Cooperativa Sicredi informando que o falecido possui 

saldo de R$ 643,85 em conta corrente, o valor de R$ 11.064,79 em conta 

capital e R$ 41,05 em conta poupança integrada (id.15236339). É o 

necessário relato. DECIDO. Como é cediço, os saldos bancários e valores 

contidos na caderneta de poupança de pessoa já falecida são de direito 

de dependentes ou sucessores, independentemente de inventário. 

Verifica-se a possibilidade de expedição de alvará dos valores indicados 

em conta do falecido, independentemente do valor. Ademais, vislumbra-se 

que o requerente trata-se de único herdeiro, não havendo necessidade 

para abertura de inventário, conforme demonstrado no id. 13163404. 

Nessa senda: APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.037 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 

O indeferimento do pedido de alvará judicial foi fundamentado na 

necessidade de realização de inventário com base na Lei n. 6.858, de 

1980 que dispõe que os saldos bancários só poderão ser levantados por 

alvará judicial se os valores não ultrapassarem quinhentas Obrigações do 

Tesouro Nacional. Todavia, a Lei n. 7.019, de 1982 modificou a redação do 

art. 1.037 do Código de Processo Civil, que passou a prever a 

possibilidade de o herdeiro requerer alvará para receber quantia deixada 

pelo de cujus independente do valor, de modo que não mais vigora o art. 

2º da Lei no 6.858, de 1980. Mostra-se possível o levantamento da quantia 

de R$ 18.647,32 (dezoito mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e 

dois centavos),deixada em conta corrente por falecido à viúva 
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meeira/herdeira, que servirá para custeio das necessidades básicas da 

família, mormente, quando os demais herdeiros atestam, por meio de 

declarações, que nada se opõem. Versando o caso sobre matéria 

exclusivamente de direito e encontrando-se a causa madura para 

julgamento, mostra-se plenamente aplicável ao feito o disposto no art. 515, 

§ 3o, do Código de Processo Civil. (APELAÇÃO Nº 

50087234220138270000 – TJ TO - Data 26/09/2013). Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para 

liberação dos valores depositados junto às contas vinculadas existentes 

em nome de ROSEVEL FERREIRA VENEZIANO em favor do herdeiro 

RAONI CONTE VENEZIANO. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do NCPC). Sem custas 

e honorários advocatícios em face da gratuidade. Expeça-se o Alvará, 

arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Diamantino, 06 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000856-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))
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CAIXA ECONOMICA FEFERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000856-56.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA LIDIA DE CAMPOS, ANA PAULA DE CAMPOS 

INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEFERAL Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Alvará Judicial ajuizado por ANA LÍDIA DE CAMPOS, 

devidamente qualificada nos autos, requerendo o levantamento de valores 

em conta na Caixa Econômica Federal em nome do ‘de cujus’ DONATO 

GREGÓRIO DE CAMPOS. Foi juntado ofício da Caixa Econômica Federal 

informando que o falecido possui saldo de R$ 9.583,43 referente a saldos 

de quotas de PIS. É o necessário relato. DECIDO. Como é cediço, as 

quantias depositadas em nome do cidadão segurado junto ao PIS/PASEP e 

FGTS são de direito do mesmo que com seu esforço e suor, obteve tais 

benefícios. Quanto ao levantamento e administração desses valores, a Lei 

6.858/80 é clara e prevê: "Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e o montante das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em cotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

previdência social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Nessa senda: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO VALORES DO FGTS E PIS/PASEP NÃO RECEBIDOS EM 

VIDA PELOS TITULARES. LEI 8.858/80. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. 

INEXIGENCIA DE SOBREPARTILHA. – O artigo 666, do Código de Processo 

Civil, dispõe que o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6858/80 

independerá de inventário ou arrolamento de bens. (...). Os valores 

provenientes de saldo do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis 

de levantamento mediante alvará judicial, não se aplicando para essa 

hipótese, pela natureza específica dos benefícios, as exigências previstas 

no art. 2°, da Lei n. 6.858/80. Recurso Provido. (AC 10447150012212001 - 

TJ MG). Ademais, consta declaração dos demais herdeiros concordando 

com a expedição de alvará para a autora, conforme demonstrado no (id. 

11170615/11170638). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e 

DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para liberação dos valores depositados 

junto às contas vinculadas existentes em nome de DONATO GREGÓRIO 

DE CAMPOS em favor da herdeira ANA LÍDIA DE CAMPOS. Por 

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

(artigo 487, inciso I, do NCPC). Sem custas e honorários advocatícios em 

face da gratuidade. Expeça-se o Alvará, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. 

Diamantino, 06 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUEMERSON FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000876-47.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): LUEMERSON FERREIRA SANTOS RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C.C Indenização por Danos Morais ajuizada por 

LUEMERSON FERREIRA SANTOS em face de CLARO TV S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que na data de 19/06/2017 

tentou efetuar uma compra mediante crediário, contudo, foi surpreendido 

com a informação de que seu cadastro teria sido reprovado pela análise 

de crédito, em virtude de existência de restrição em seu CPF. Afirma que 

foi consultar seu CPF e verificou a existência de restrição junto a parte 

requerida, o que levou o mesmo a entrar em contato com a empresa para 

retirada de seu nome do Serasa, sob o argumento de que nunca teria 

contratado com a empresa, pugnando pela baixa da restrição. Assevera 

que a empresa requerida falou que não poderia resolve o problema, uma 

vez que constava débito em seu nome. Requereu a procedência da ação, 

com a declaração de inexistência de débito que ensejou a inclusão de seu 

nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como a condenação da 

parte requerida no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Colacionou 

documentos aos autos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (id. 10445019). A parte requerente apresentou impugnação a 

contestação (id.10513337). As partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 10597032) e (id. 10623352). Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da Preliminar de 

Inépcia da Inicial A parte requerida afirma que o comprovante de 

residência colacionado aos autos não é válido, uma vez que não traz 

como titular a parte autora. Pois bem. Insta registrar que a inépcia da inicial 

é definida quando a petição inicial não está apta a produzir efeitos 

jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, 

incoerente, ou, ainda, lhe faltem requisitos exigidos pela lei, conforme 

determina o artigo 330, caput e § 1º, do NCPC. Vejamos: Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. No 

caso em comento, não restou demonstrado quaisquer requisitos que 

ensejassem a inépcia da inicial, uma vez que na petição inicial consta 

pedido e causa de pedir. Ressalta-se que o que deve ser demonstrado é 

se da exposição e do requerimento da parte autora torna-se possível 

compreender o motivo pelo qual está em Juízo e a tutela jurisdicional que 

pretende obter, o que restou demonstrado. Ademais, o comprovante de 

endereço é desnecessário para a comprovação da residência da parte, 

tendo em vista que se presumem verdadeiras as informações prestadas 

na qualificação do autor no presente processo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. JUNTADA. 

DESNECESSIDADE. É desnecessária a juntada de documento para 

comprovação da residência da parte, porquanto se presumem verdadeiras 

as informações prestadas nos autos. (...)”. (Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível : AC 70078400272 RS). Portanto, 

refuto a preliminar de inépcia da inicial. Da Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor De início, vejamos o que preceitua o caput, do artigo 2° do 

CDC: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final.” A jurisprudência e a 

doutrina, com base nas novas conquistas sociais, passaram a admitir a 

figura do "contratante fraco", ou seja, o que está mais vulnerável, por 

afigurar-se o mais fraco, o que é preciso proteger. Surgiram, pois, as 

teorias do abuso do direito e da imprevisão e está a se elaborar, no 

momento, um sistema de proteção ao que hoje se convencionou chamar 

de hipossuficiente, econômica ou tecnicamente. Surgem como exemplo 

máximo dessa fase, no mundo inteiro, os modernos Códigos de Defesa do 
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Consumidor que determinam ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas 

atentatórias ao equilíbrio contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. 

V, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a jurisprudência 

corroborando com o que vem disposto na legislação consumerista 

defende a ideia de que o consumidor é parte hipossuficiente na relação de 

consumo, precisando de amparo legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARBOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – REGRA DE 

PROCEDIMENTO – SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA OBSERVADO 

O CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO. No STJ, prevalece o 

entendimento de que o saneamento é o momento processual mais 

adequado para determinar a inversão do ônus da prova, de modo a se 

observar o contraditório e ampla defesa.” (TJ-MS - Apelação APL 

08044536720158120002 MS 0804453-67.2015.8.12.0002 (TJ-MS) - Data 

de publicação: 19/02/2016). Dessa forma, acolho a pretensão da parte 

autora e aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de 

consumo estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do 

ônus da prova em favor da mesma. Salienta-se que a parte requerida 

deveria comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, contudo, não o fez. Nesse sentido: “(...). FATOS 

IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS – 

PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

(...). Não tendo a empresa ré comprovado os fatos impeditivos do direito 

do autor alegados na contestação, impõe-se a manutenção da sentença 

que julgou parcialmente os pedidos iniciais. 3. Recurso não provido”. (TJ – 

MG – Apelação Cível – AC – 10330110007730001). No caso em concreto, 

a parte autora colacionou aos autos extrato do SPC, o qual confirma que 

seu nome está negativado. Ademais, a parte requerida se limitou a 

informar que não tem mais o dever de colacionar aos autos as gravações 

de conversas com o autor nas quais alega que o mesmo contratou seus 

serviços de TV por assinatura, sob o argumento de que já decorreu 6 

meses do fato até a propositura da ação. A parte requerida se limitou a 

colacionar telas de sistemas, as quais não são suficientes para afastar as 

alegações iniciais. Segue entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROVA EM CONTRÁRIO 

CONSUBSTANCIADA APENAS EM TELAS DO SISTEMA DA RÉ. CABÍVEL A 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...).2. Aduzida a ilegitimidade das cobranças em 

sede inicial, cabia à demandada a produção de prova em contrário, em 

atenção à dinamização do ônus probatório insculpida no âmbito do sistema 

de proteção consumerista nacional. 3. A exclusiva juntada de telas do 

sistema informatizado da ré não compõe material por si só bastante e 

suficiente para afastar as alegações iniciais, na medida em que se 

consubstancia em prova de produção unilateral da prestadora dos 

serviços de telefonia. (...)”.(TJ-RS - Recurso Cível 71004390761 RS). 

Portanto, restou demonstrado que não houve contratação dos serviços de 

TV por assinatura pela requerente. Danos Morais A teoria da 

responsabilidade civil procura determinar em que condições uma pessoa 

pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e 

em que medida está obrigada a repará-lo. O Magistrado, ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do NCPC. Vejamos: Art. 375. O juiz 

aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação 

do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência 

técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. Numa ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A doutrina e a 

jurisprudência firmaram-se no sentido de que se imponha o dever de 

indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade 

civil, quais sejam: a existência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo 

causal. A requerente postulou pela condenação da parte requerida pelos 

danos morais praticados, em virtude de ter inserido seu nome nos órgãos 

de Proteção ao Crédito, sem que a mesma tivesse qualquer relação com a 

requerida. A existência do dano consiste no constrangimento sofrido pela 

pessoa, afetando diretamente sua moral e honra, capazes de causar 

prejuízos que possam acarretar transtornos e constrangimentos. Em 

relação ao nexo causal, a existência deste é vinculada entre a conduta 

ilícita e a existência do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado pela parte 

requerida originou danos a autora. Quanto à existência do ato ilícito, deve 

ser compreendido quando o ato praticado pelo requerido possa ser 

considerado ilegal. No caso vertente, restou demonstrado que a parte 

requerente não possui relação com a requerida, e seu nome foi 

negativado de forma indevida. Assim, quanto à existência do ato ilícito, o 

mesmo restou caracterizado quando a requerida inseriu o nome da parte 

autora nos órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante ao nexo causal, a 

existência deste é vinculada entre a conduta ilícita e a existência do dano, 

ou seja, se o ato ilícito praticado pela requerida originou danos a parte 

autora. Conforme demonstrado, a requerente ficou impossibilitada de 

adquirir produtos no comércio, tendo em vista seu nome estar negativado 

indevidamente. Nessa senda: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME1. É pacífica 

a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade 

praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de 

forma que, no caso em tela a conduta abusiva caracterizou-se pela 

ausência de cautela, o que, por consequência, ocasionou dano ao 

consumidor por meio da mácula em seu nome e restrição de seu direito de 

crédito. 2. A requerida, ora apelante, não juntou aos autos provas de suas 

argumentações quanto da licitude da negativação. Ora se sustenta a 

licitude de sua conduta deveria ter trazido aos autos provas que fosse 

apta a desconstituir as trazidas pela autora, quedou-se, pois, inerte. Em 

contrapartida, lançou o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. Inequívoca, pois, a responsabilidade da apelante/ré, que agindo de 

forma negligente, inseriu o nome da apelada, indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. O dano moral, em regra, decorre da própria 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes surgindo em sua 

modalidade in re ipsa. (...). 5.Recurso a que se nega provimento.6.Decisão 

unânime”. (Tribunal de Justiça de Pernambuco TJ-PE - Apelação: APL 

0003966-66.2015.8.17.1110 PE). Reconhecidos o ato ilícito, a lesão e o 

nexo causal, indubitável o dever da parte requerida em reparar os danos 

morais experimentados pela parte autora. No que concerne ao quantum 

indenizatório, consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição 

e preventivo, devendo ser arbitrada uma importância compatível com o 

incômodo causado à vítima. Sobre o tema, o seguinte aresto: "SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO 

- DUPLICATA SEM LASTRO - 'FACTORING' - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO - 'QUANTUM'. Nada obstante a ausência da 

empresa 'factoring' na construção do título, duplicata, sem o lastro 

respectivo, aquiescendo, no entanto, como endossatária à letra, sem 

pesquisar a idoneidade da mesma e de seu emissor, mandando-a a 

protesto, e, pois, presente a dinâmica causal do dano moral ao protestado, 

participa da ação e deve arcar, solidariamente, com os prejuízos. O abalo 

do crédito causado pelo protesto indevido do título, por si só comprova o 

dano moral, não havendo necessidade de comprovação dos danos 

sofridos para ter direito à indenização. O valor do dano moral não deve 

ser tão ínfimo que não sirva para intimidar o agressor de nova ação a 

prejudicar o direito de pessoa alheia, devendo o arbitramento respectivo 

ter importância compatível com o incômodo que à vítima causou." (TJ/MG, 

Apelação Cível n° 1.0511.06.008740-6/001, Relator: Des. Valdez Leite 

Machado, DJ: 06/11/2008). Desta forma, visando a compensação do 

sofrimento experimentado, estabeleço, a título de danos morais, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão pela 

qual: a) DECLARO inexistente o débito que ensejou a inclusão do nome da 

parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. b) CONDENO a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a 

parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do (art. 

406 do CC c/c art. 161 do CTN), cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária 

pelo INPC a partir da prolação da sentença. CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses 

em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma 

do § 2º do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 
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resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001081-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SCHNEIDER SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001081-76.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BEATRIZ SCHNEIDER SOARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de BEATRIZ SCHNEIDER SOARES, ambos devidamente qualificados 

nos autos, visando, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, que foi alienado fiduciariamente em 

garantia. Com a inicial, juntou os documentos (id. 9643748-9643804). A 

liminar pretendida foi deferida (id. 9718239). Foi colacionado auto de 

busca e apreensão (id. 9938162). Foi certificado que decorreu o prazo 

para a parte requerida sem manifestação (id. 10580436). Os autos 

vieram-me conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se 

presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos 

autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença, seja porque operou o fenômeno da presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a 

instruíram corroboram esse desfecho. Com efeito, não bastassem os 

efeitos materiais produzidos pela revelia do devedor fiduciário, eis que, 

apesar de citado, não apresentou contestação e a parte autora 

demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que, desde a peça de 

ingresso, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das 

prestações, conforme demonstra instrumento de protesto (id. 9643785) e 

o próprio contrato de financiamento entabulado entre as partes (id. 

9643760). Em todo caso, repise-se, a revelia da parte requerida apenas 

corroborou esse entendimento, demonstrando o seu desinteresse com o 

andamento do feito. Por oportuno, convém deixar consignado que todo o 

trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a alteração da Lei nº 10.931/2004, de sorte que a incidência do § 1º 

do art. 3ª do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, implicando dizer que 

após cinco dias de executada a liminar, tanto a propriedade como a posse, 

plena e exclusiva, do mencionado veículo consolidaram-se no patrimônio 

da credora fiduciária. Nesse ponto, é forçoso registrar que este 

magistrado comunga do entendimento de que tal consolidação operou-se 

independentemente de qualquer intervenção judicial, ou seja, basta que 

tenham decorridos 05 (cinco) dias da execução daquela liminar, "ex vi" da 

exegese lógica e sistemática do § 1º do art. 3º do aludido Decreto-Lei, ‘in 

verbis’: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA 

- CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO 

CREDOR, LEI 13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO 

OBJETO DA LIDE - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO 

VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 

911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

ASSENTO INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

IMPOSSIBLIDADE – PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- 

PERCENTUAL QUE NÃO SE APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 

13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial 

seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se 

suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, 

desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se 

verifica no caso concreto. 2 - Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão do veículo, pagar a integralidade da 

dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial. 3- Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos 

casos em que o devedor já tiver arcado com grande parte do débito. 

Contudo, nos casos em que o devedor não tiver quitado a maioria da 

dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se torna a 

medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - 

Honorários Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, 

diante do conjunto probatório colacionado aos autos, o pedido da parte 

autora deve prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou 

revogar a liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, confirmando a liminar deferida (id. 

9718239), para DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a 

parte autora a venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do 

dispositivo supra, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada 

a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a 

parte credora não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma 

do § 2º, art. 85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, devidamente corrigido. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 05 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001285-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SANTOS DA CUNHA OAB - 058.760.061-65 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001285-86.2018.8.11.0005. AUTOR(A): 

REGICLEI MOREIRA DE OLIVEIRA RÉU: MARIA SOFYA SANTOS DE 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: THAIS SANTOS DA CUNHA DESPACHO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por REGICLEI MOREIRA 

DE OLIVEIRA em face de MARIA SOFYA SANTOS DE OLIVEIRA, 

devidamente representada pela sua genitora Sra. THAÍS SANTOS DA 

CUNHA, ambos devidamente qualificados. I – Do Valor da Causa. Sabe-se 
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que em ações de alimentos que tenham por objeto revisão dos alimentos o 

valor dado à causa, por se tratar de obrigações periódicas e em regra por 

grande período de tempo, será a diferença entre o valor pago e o 

pretendido pelo autor. Nesse sentido, colaciono entendimento 

jurisprudencial. In literis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS QUE VISA A 

REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR DEVIDA. Sabido que o valor da causa 

na ação de revisão de alimentos na qual se objetiva a redução do 

pensionamento deve corresponder a uma anuidade da diferença entre o 

valor até então pago e o que se pretende reduzir, merece provido o 

recurso. Acordo extrajudicial realizado entre os genitores não homologado 

em juízo. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70053955688, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/08/2013). Deste modo, intime-se a 

parte autora por seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de adequar o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 25 de 

outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001309-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS RAMOS RUELA (REQUERENTE)

MARIA MADALENA RAMOS RUELA (REQUERENTE)

ALICE RAMOS BUENO (REQUERENTE)

JOSE RAMOS DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS BUENO (REQUERIDO)

LOURDES DE OLIVEIRA BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001309-17.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ALICE 

RAMOS BUENO, JOSE RAMOS DE SOUZA NETO, MARCOS RAMOS 

RUELA, MARIA MADALENA RAMOS RUELA, APARECIDA RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: ANTONIO RAMOS BUENO, LOURDES DE OLIVEIRA 

BUENO DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar inicial, juntando aos autos, cópias dos 

seus documentos pessoais, e dos herdeiros necessários, bem como 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321[i], NCPC). Às providências. Diamantino/MT, 05 de outubro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [i] Art. 321. O juiz, ao verificar que 

a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43227 Nr: 3837-56.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Simplicio de Mirandas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO SIMPLICIO DE MIRANDAS, CNPJ: 

01854801000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos.Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gania Terezinha 

Pereira, digitei.

Diamantino, 31 de outubro de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 3435-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERALDO ADÃO DA SILVA, Cpf: 

00871129140, Rg: 15359050, Filiação: Antônio Bertula da Silva e Florencia 

Maria da Silva, data de nascimento: 08/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, frentista de posto de combustível, Telefone 

(65) 9998-8844. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata - de de ação penal que Ministério Público interpos 

contra Eraldo Adão da Silva, consta na exordial que o denunciado 

conduzia o véiculo automotor na Rovovia BR 364, Km 588, em Diamantino - 

MT, embriagado, sendo denunciado no artigo 306 da Lei 9.503/97.

Despacho :  Au tos  n .  3435 -04 .2011 .811 . 0 0 0 5 C ó d i g o  n . 

84270DESPACHOVistos etc. Acolho o pedido ministerial de fl. 93, 

proceda-se a citação do acusado por edital, no prazo de 15 dias, para 

apresentar resposta a acusação.Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, abra vista ao Ministério Público.Cumpra-se.Diamantino/MT, 02 de 

outubro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosely Maria de Souza, 

digitei.

Diamantino, 10 de outubro de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 635-08.2008.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creonice Rosa Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREONICE ROSA CUSTÓDIO, Cpf: 

65189302172, Rg: 271.251, Filiação: Cândida Flauziana dos Santos e 

Artelino Rosa Vieira, data de nascimento: 07/04/1952, brasileiro(a), natural 

de Goiatuba-GO, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 
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Processo Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos.Condeno o Executado ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 20 de 

setembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gania Terezinha 

Pereira, digitei.

Diamantino, 31 de outubro de 2018

Patrícia Ferreira Vargas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 2297-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 Código n. 128472

DESPACHO

Vistos etc.

Acolho pedidos de fls. 54 e 55, designo audiência para o dia 03 de 

dezembro de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se a vítima e o autor do fato.

 Dê-se ciência ao MPE, advogado constituído e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115667 Nr: 1191-92.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandicleides Bandeira Lima, Julian Junior 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - OAB:5849/O

 Código n. 115667

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 330, recebo o recurso de apelação, nos 

termos do artigo 597 do CPP.

 Tendo em vista que o Ministério Público já apresentou contrarrazões (fls. 

348/354), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as 

nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 29 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129987 Nr: 2841-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Alves da Foncesca 

Corrêa - OAB:171372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Thiago Gonzaga 

Correa - OAB:120551

 Código: 129987

DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a denúncia deve ser 

recebida, eis que indica e aponta elementos probatórios em relação à 

materialidade do crime imputado aos denunciados, bem assim, traz 

elementos que caracterizam os indícios de autoria em relação que 

permitem, nesta fase processual, o recebimento da denúncia.

Quanto à materialidade do delito, resta, a princípio, consubstanciada no 

laudo pericial preliminar anexado às fls. 49/50.

 Ademais, os indícios de autoria em relação aos denunciados OLAIR 

TORRES DELGADO e SUELLEN EDUARDA MARIANO DA SILVA 

BRANDALISE também se encontram fortemente presentes através do 

termo de depoimentos das testemunhas acostados aos autos.

 Diante do exposto, recebo a denúncia, uma vez que ausentes às 

situações descritas no art. 395, do Código de Processo Penal-CPP, e por 

consequência designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de dezembro de 2018, às 14h45min.

 Citem-se, requisite-se e intimem-se.

Além disso, conforme preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, 

aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia 

Local.

Ciência ao MPE e aos Advogados constituídos.

Às providências.

Diamantino/MT, 05 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31977 Nr: 418-96.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Calixtro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uned - União de Ensino Superior de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Tatiana 

Fiumaro Tosta Konageski - OAB:9402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA FERREIRA 

MENDES, para devolução dos autos nº 418-96.2007.811.0005, Protocolo 

31977, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001235-60.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO DA SILVA BARROS 

EXECUTADO: WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO Vistos. 1 - Cite-se o 

executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - 

Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 
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tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de 

sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente em bens 

móveis de fácil comercialização, removam-se imediatamente os bens 

penhorados e os depositem com a parte autora, descrevendo-se seu 

estado de uso e conservação. 4 – Seja designada data para audiência de 

conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, 

da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer 

embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão 

de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino, 6 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011234-54.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nesta data envio intimação ao exequente através de seu patrono para no 

prazo legal manifestar sobre a diligência ID 11193730

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010647-95.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEM DO CARMO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nesta data envio intimação ao exequente através de seu patrono para no 

prazo legal manifestar sobre a certidão ID 11039338

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-73.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA REGINA ESCOBAR FREITAS (EXECUTADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão ID 10874187

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-76.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAGAGNIN OSMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA REGINA ESCOBAR FREITAS (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para no prazo legal 

manifestar sobre a certidão ID 11223373

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Certifique-se a Sra Gestora quanto a existência de valores vinculados aos 

autos. Cumpra-se. Diamantino, 06 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-57.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBA REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010602-57.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: ELBA REGINA FERREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Tendo em vista que a executada não possui advogado constituído nos 

autos, certifique-se a Sra. Gestora se houve expedição de intimação 

pessoal da executada para pagamento da obrigação no prazo de 15 dias, 

nos moldes da decisão de id. 11673788. Cumpra-se. Diamantino, 06 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000379-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HIGOR MATEUS BRANBATI 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando aos 

autos, verifica-se que a decisão de id. 16139788 foi lançada 

erroneamente, uma vez que o recurso interposto é intempestivo, conforme 

certidão de id. 16139356, razão pela qual CHAMO O FEITO à ordem e 

revogo referida decisão. Desta forma, ante a intempestividade do recurso 

inominado interposto, deixo de recebê-lo. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença. Cumpra-se. Diamantino, 06 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010564-45.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FERREIRA DIAS DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ASSIS GIANGARELLI OAB - PR77655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010564-45.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: SUZANA FERREIRA DIAS DE 

ASSIS EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Trata-se de 

controvérsia entre as partes quanto a existência ou não de saldo 

remanescente devido pela parte executada. Enquanto a parte exequente 

alega ser-lhe devido o pagamento do valor residual de R$ 1.509,88, a 

parte executada aduz que já realizou o pagamento integral da condenação 

imposta. Primeiramente, verifica-se que a petição de cumprimento de 

julgado da parte exequente aponta a quantia devida pela ré de 11.939,44, 

sendo que embora não tenha apresentado a planilha dos cálculos 

realizados, informa que os valores foram atualizados até 30/07/2018. 

Contudo, na sequência, a parte executada junta aos autos comprovante 

da obrigação no valor de R$ 10.429,56, demonstrando que o pagamento 

foi realizado no dia 04.04.2018, data esta que deve ser utilizada como 

marco final da atualização dos valores, e não o período de 30/07/2018 

utilizado pela exequente. Por outro lado, a parte exequente alega equívoco 

nos cálculos apresentados pela executada, uma vez que ao efetivar a 

atualização dos valores, aplicando os juros moratórios no importe de 1% 

ao mês, o fez a partir de 10/07/2017 (data da sentença), quando deveria 

ter feito a partir de 19/10/2016 (data da citação). Entretanto, razão não 

assiste a parte exequente, uma vez que a planilha dos cálculos da 

executada demonstram que a incidência dos juros é a partir de 

19.10.2016, sendo que a data de 10.07.2017 é utilizada para a incidência 

da correção monetária, portanto, de acordo com a sentença proferida. 

Assim, visando verificar a existência ou não de saldo remanescente e 

observando os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória, este 

Juízo realizou os cálculos dos valores devidos a título de dano moral e 

lucros cessantes, utilizando para tanto o sítio do TJDF: 

www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo. Com efeito, 

realizada a atualização dos valores até a data do primeiro pagamento nos 

autos, dia 04/04/2018, com a incidência de juros desde 19/10/2016 e 

correção monetária a partir de 10/07/2017, obteve-se o valor de R$ 

7.180,40 devidos a título de danos morais e R$ 3.350,84 devidos a título de 

lucros cessantes. Considerando o pagamento nos autos pela executada 

de R$ 10.429,56, verifica-se a existência de saldo remanescente no 

montante de R$ 101,68, e não o valor de R$ 1.509,88 requerido pela 

exequente, valor este que atualizado até esta data apresenta a quantia de 

R$ 132,30. Diante do exposto, reconheço a existência de saldo 

remanescente devido pela executada na monta de R$ 132,30, devendo a 

mesma ser intimada através de seu patrono, para que no prazo de 15 dias 

efetue o pagamento, sob pena de incidência multa de 10%, conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010312-81.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ORMOND DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010312-81.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: LUCINEIA ORMOND DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos etc. Intimada para indicar bens passíveis de penhora, a parte 

exequente se manteve inerte. É de se consignar que tanto as buscas pelo 

sistema BACENJUD quanto pelo sistema RENAJUD restaram infrutíferas. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. 

Sem custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na 

sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, 

desde já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no 

Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Diamantino, 06 

de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000070-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: NEUZIANE GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Vistos etc. A parte executada requer a liberação do saldo remanescente 

bloqueado via BACENJUD, aduzindo que o mesmo é totalmente 

equivocado. Primeiramente, em que pese a juntada do comprovante do 

pagamento tenha ocorrido antes da juntada do resultado do bloqueio, a 

ordem do bloqueio foi realizada antes mesmo da comprovação do 

pagamento nos autos, já que a executada deixou transcorrer in albis o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento voluntário da obrigação, 

sem comprovar o pagamento da mesma. Portanto, não há que se falar em 

equívoco no bloqueio. Por outro lado, verifica-se que embora a parte 

executada tenha realizado o depósito do valor que entende incontroverso, 

a decisão de id. 16227914 - pág. 1/2 reconheceu a existência de saldo 

remanescente devido a exequente, referente a multa de 10% prevista no 

artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, bem como determinou a 

intimação da parte executada para pagamento do residual no prazo de 05 

dias. Assim, considerando que não houve o pagamento nos autos e que a 

parte executada também não indicou eventuais valores a serem liberados 

em favor da parte exequente a título da multa devida, e considerando que 

o remanescente devido a exequente é equivalente a quantia de 10% sobre 

o valor incontroverso depositado nos autos de R$ 11.086,85, que resulta 

no montante de R$ 1.108,68, determino: I - Libere-se o valor de R$ 

1.108,68 do saldo bloqueado via BACENJUD (id. 16126505) mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente, realizando a 

liberação do saldo remanescente em favor da parte executada. II – 

Libere-se, ainda, o valor incontroverso depositado nos autos mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente, conforme decisão 

de id. 16066661. III - Por consequência, considerando a liberação dos 

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

JULGO EXTINTA a presente execução. IV - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. V– P.I.C. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005765-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI RIBEIRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

DAIANE CRISTINA SILVA OAB - PR83058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REQUERIDO)

THEREZA APPARECIDA CORRENTE (REQUERIDO)

ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 117 de 860



CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

SEBASTIAO NOGUEIRA NETO (REQUERIDO)

ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO (REQUERIDO)

ROQUE RODOLFO NOGUEIRA (REQUERIDO)

RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA (REQUERIDO)

ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS (REQUERIDO)

LUDOVICO ZENI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005765-11.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial na forma posta. 

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça de imediato tendo em vista 

que parte postulante foi reconhecida herdeira necessária de Roberto 

Gilmar Nogueira, ao qual caberia um patrimônio de aproximadamente R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais). Outrossim, tanto a declaração de 

hipossuficiência quanto a procuração se encontram sem subscrição da 

parte declarante/outorgante. Desse modo, intime-se a autora para 

regularizar, no prazo de cinco dias, os documentos sem assinatura, termo 

ao qual condiciono, desde já, o deferimento do pagamento das custas e 

despesas ao final da demanda. Após a regularização formal da inicial, 

venham-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência 

postulada. Cumpra-se. Primavera do Leste, 06/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005528-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 06/12/2018 às 08:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 6 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007247-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

PRUDENCIA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007247-91.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido liminar para modificação de curatela, 

verifico que merece deferimento tendo em vista que a curatelada já se 

encontra nessa circunstância desde 2006 em razão de possuir deficiência 

mental e sua curadora, Maria Aparecida, ter transferido a 

responsabilidade à Eva, irmã da curatelada há 03 anos. Assim, por 

vislumbrar a incapacidade da interditada no exercício dos atos da vida civil 

e ante a declaração de assentimento expressa por sua curadora no 

tocante a substituição de curatela, DEFIRO o pedido liminar e nomeio EVA 

COSTA SILVA como curadora provisória de PRUDENCIANA DA COSTA 

SILVA, a fim de poder assisti-la nos atos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Intime-se a autora para prestar 

compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, expedindo-se o competente 

termo. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial junto à 

interditada, a fim de aferir como se encontra aos cuidados da requerente. 

Fixo prazo de trinta dias para juntada do relatório. Colha-se o parecer 

ministerial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste-MT, 06/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007069-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. U. C. D. S. (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007069-45.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Oficie-se ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(NAT), encaminhando cópia da petição e dos documentos que a instruem, 

solicitando parecer técnico sobre o pedido liminar no prazo de 48 horas, a 

fim de subsidiar a decisão exarada de forma mais eficiente. Ingressado o 

parecer técnico ao feito, retornem aos autos imediatamente conclusos 

para análise do pedido de antecipação de tutela específica. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Primavera do Leste-MT, 06/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007148-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA DAL ROVERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI HELENA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007148-24.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade da 

interditanda para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 16160426, página 6). A requerente, filha da 

interditanda, se mostra legitimada para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio a requerente Marli da Silva Dal 

Rovere curadora provisória de Geni Helena da Silva, a qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando a 

curadora nomeada fiel depositária dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 15/05/2019 às 

16h00min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 06/11/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 
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de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006950-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 06/12/2018 às 14:30 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 6 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 211036 Nr: 5028-30.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDON, WFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial na forma proposta.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo ao novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se audiência de mediação, a qual 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Cite-se e intime-se os requeridos, nos termos da lei.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como mandado, sendo o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115341 Nr: 5889-21.2012.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHCDS, AKC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/O

 Vistos etc.

Cotejando atentamente os autos e considerando a certidão de fls.140, 

verifica-se que o requerido não foi intimado com a antecedência legal (art. 

334, do CPC) e suas advogadas também não foram intimadas por meio do 

DJE para comparecimento a audiência de conciliação.

Aduz o réu não deter de condições para se deslocar mais de uma 

oportunidade até esse Juízo, postulando pela designação de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento (f. 133-v).

 Com efeito, denota-se que se trata de ação de alimentos, a qual deve 

tramitar nos moldes da Lei nº 5478/1968, razão pela qual, nos termos do 

art. 5º da referida Lei, deve ser designada audiência de conciliação e 

julgamento .

Ante o exposto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20/02/2019 às 13h45min.

Quanto ao pedido liminar para reanalise dos alimentos provisórios, 

consigno que será analisado na referida audiência.

Oficie-se, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 5478/1968.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122775 Nr: 5318-16.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHAP, VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No que tange ao pedido da requerente de fls.67 e em que pese à certidão 

de fls.68, constando que o requerido não foi localizado, em atenta análise 

dos autos verifica-se que o requerido encontra-se preso na Cadeia 

Pública Municipal de Várzea Grande e foi citado por carta precatória, 

consoante certidão de fls.57.

Assim, à luz do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil 

e considerando que transcorreu o prazo para apresentação de 

contestação, desde já, nomeio Defensor Público diverso do que 

subscreveu a petição inicial para apresente defesa em favor do 

executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Sem prejuízo, visando à realização de exame de DNA ou reconhecimento 

espontâneo da paternidade, designo audiência de conciliação para o dia 

17/04/2019 às 13h:45min.

Requisite-se o réu Vilmar de Jesus da Silva, vez que conforme fls.56/57, 

foi citado na Cadeia Pública de Várzea Grande (Rua R, Q. 34, s/n, Bairro 

Parque Tamoio, Várzea Grande).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179767 Nr: 10472-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, RRDS, VHRDS, ECDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 31.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67638 Nr: 7518-35.2009.811.0037

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSODSCDGA, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAÍNA MARIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 119 de 860



TOMADON ROMAGNOLI, para devolução dos autos nº 

7518-35.2009.811.0037, Protocolo 67638, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137904 Nr: 8954-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS, RCRDS, BCDS, PCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil, intimando-o 

também, para que compareça à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento que designo para o dia 08/05/2019 às 16h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137719 Nr: 8829-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAB, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de que se 

encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil, intimando-o 

também, para que compareça à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento que designo para o dia 08/05/2019 às 16h30min.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000980-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MERENCIANO OAB - PR35121 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (RÉU)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (RÉU)

PAULO MASSANORE BANDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000980-06.2018.8.11.0037; AUTOR(A): FMC QUIMICA DO 

BRASIL LTDA. RÉU: GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO Diante da informação e requerimento contido no 

petitório - Id. 16187261,redesigno a audiência de conciliação para o dia 07 

de dezembro de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 26 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005905-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA BABACU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006978-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ALEXANDRA FLORES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIDIA PIRES DE SOUZA (RÉU)

CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006978-52.2018.8.11.0037. AUTOR(A): PAULA ALEXANDRA FLORES 

RODRIGUES RÉU: CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA, KARIDIA PIRES DE 

SOUZA Vistos etc. Evidenciada a distribuição equivocada, remetam-se os 

autos ao Juizado Especial. Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 118509 Nr: 863-08.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Certifico que no Termo de audiência realizado no dia 31/10/2018 as 16:00 

horas o numero do Processo esta equivocado consta nº 

1116-64.2011.811.0037 Codigo 104678, quando o correto é 

6838-40.2015.811.0037 CODIGO É 155718.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 5560-04.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kozma Reutow, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE V. 

EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B
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 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manfestar acerca do petitório de fls.83/84, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007302-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GEON MORAES DA SILVA OAB - MT18348/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luis Antônio Galvão de Castro (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007302-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO CONAB REQUERIDO: LUIS ANTÔNIO GALVÃO DE 

CASTRO Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007260-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL QUEVEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007260-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

MIGUEL QUEVEDO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por 

SHEILA DE SOUZA MATOS em face de MIGUEL QUEVEDO, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado ao requerido, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o requerido, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 16h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007249-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU SOUZA GARCIA JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007249-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SHEILA DE SOUZA MATOS RÉU: 

ALCEU SOUZA GARCIA JUNIOR Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

movida pelo SHEILA DE SOUZA MATOS em face de ALCEU SOUZA 

GARCIA JUNIOR, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). 

Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, 

defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo ao requerido o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado ao 

requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 16h00min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 
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as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007200-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JEFFERSON BRAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007200-20.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: CARLOS JEFFERSON BRAGA ALVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS ajuizada por CARLOS JEFFERSON 

BRAGA ALVES em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON 

EDUCACIONAL S.A, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é estudante no curso de CTS em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas na requerida UNIC desde janeiro de 2017, conforme contrato 

de prestação de serviços educacionais, cursando atualmente o 4º 

semestre. Aduz que a Instituição requerida, de forma indevida, realizou a 

transferência interna do curso de CTS em Análise para o curso de 

Agronegócio, sob a justificativa de não fechamento de turma para o curso 

contratado pelo autor, por existir apenas 03 (três) alunos matriculados, 

sendo informado que não causaria nenhum prejuízo, e que após a 

abertura de uma turma de CTS em Análise o autor retornaria ao curso de 

origem. Informa que, mesmo estando matriculado no curso de 

Agronegócio, porém cursando CTS em Análise de desenvolvimento de 

sistemas, o autor, durante o 1º e 2º semestre de 2017, possuía todos os 

acessos acadêmicos, como acesso ao portal do aluno, notas e nome na 

lista de chamadas. Assevera que compareceu para realizar a rematrícula 

do semestre 01/2018, ocasião em que foi surpreendido pela UNIC 

informando a impossibilidade de realizar tal ato, visto que teria ocorrido a 

quebra de contrato, gerando uma multa no valor de R$ 3.078,51 (três mil 

setenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Diante disso, passou a ter 

sua situação limitada a partir do 3º semestre, sem acesso ao portal do 

aluno, privação das atividades online e nome na lista de chamadas, bem 

como não consegue emitir os boletos para realizar o pagamento das 

mensalidades do curso desde janeiro deste ano, visto que a requerida se 

nega a emitir os boletos, pois se nega corrigir o erro. Assim, busca 

restabelecer seu direito violado pela Instituição requerida, não aceitando 

os valores acima cobrados, por não ter fundamento, causando enormes 

prejuízos ao requerente. Diante disso, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar que a requerida se abstenha de inscrever o 

nome do autor nos cadastros de inadimplentes, até a solução final da 

ação; suspenda as cobranças efetuadas pelas requeridas no valor de R$ 

3.078,51 (três mil setenta e oito reais e cinquenta e um centavos); 

regularize a sua situação junto a Instituição de Ensino, fornecendo todos 

os acessos acadêmicos, sem qualquer restrição. Pugna também pela 

intimação da requerida UNIC, para juntar aos autos a relação de débitos 

referente às mensalidades desde janeiro/2018 até o presente momento 

para realizar o depósito em juízo das quantias devidas. No mérito, pugna 

pela procedência da ação, declarando inexistente o débito. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbram-se os 

requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, conforme faz 

provas pelos documentos acostados nos autos. Outrossim, verifico que o 

autor juntou a cópia da transferência interna (ID 16225014) realizada pela 

faculdade sem o ciente do aluno, extrato financeiro dos valores cobrados 

indevidamente (ID nº 16224619), bem como diversos e-mails da 

coordenadora do curso de CTS em análise de desenvolvimento de 

sistema, enviados para o setor de atendimento ao aluno (IDs nº 16225017 

e 16225018). Deste modo, analisando a documentação acostada, tem-se, 

à via estreita de cognição sumária própria das tutelas de urgência, que tal 

documentação mostra a verossimilhança das alegações lançadas na 

exordial. Ademais, resta demonstrado o perigo de dano, visto que o autor 

encontra-se privado da realização das atividades online, realizadas 

através do portal do aluno, não possuindo seu nome na lista de chamada, 

bem como esta impossibilitado de emitir os boletos para os pagamentos 

das mensalidades de seu curso desde janeiro de 2018. Ainda, conforme 

grade curricular e e-mails juntados aos autos (IDs nº 16224628 e 

16225017), o requerente já foi reprovado em uma disciplina interativa e em 

um “ED” em razão de não possuir acesso ao portal do aluno, restando 

evidente que a demora na concessão da tutela pleiteada poderá acarretar 

maiores danos ao requerente, ocasionando novas reprovações. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as requeridas 

abstenham-se de inscrever o nome do autor em cadastros de 

inadimplentes, bem como para que suspendam as cobranças efetuadas 

no valor de R$3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), devendo a 

requerida UNIC EDUCACIONAL LTDA regularizar a situação do autor para 

o curso contratado, qual seja, "CTS em análise e desenvolvimento de 

sistemas", providenciando a regularização da rematrícula a partir do 3º 

semestre do curso, fornecendo todos os acessos acadêmicos de maneira 

integra, até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem prejuízo, intime-se a requerida UNIC 

EDUCACIONAL LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a 

relação de débitos referente as mensalidades do curso do autor, desde 

janeiro de 2018 até o presente momento. Com a apresentação da relação 

de débitos, defiro o pedido de consignação, devendo o autor depositar em 

Juízo os valores apresentados pela requerida referentes às mensalidades 

em aberto. Cite-se a requerida para contestar a ação no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 
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prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 07/02/2019, às 16h40min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que as empresas 

requeridas deverão encaminhar representantes com poderes para 

transigir. Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. A 

presente decisão vale como mandado, ficando autorizado a entrega ao 

Oficial de plantão, e caso não for possível por qualquer eventualidade, 

para qualquer outro que possa atender imediatamente. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil,, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN VASCONCELOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000865-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007244-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007244-39.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: WELINGTON MENDES DA SILVA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS ajuizada por WELINGTON MENDES DA 

SILVA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL 

S.A, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

estudante no curso de CTS em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 

requerida UNIC desde janeiro de 2017, conforme contrato de prestação de 

serviços educacionais, cursando atualmente o 4º semestre. Aduz que a 

Instituição requerida, de forma indevida, realizou a transferência interna do 

curso de CTS em Análise para o curso de Agronegócio, sob a justificativa 

de não fechamento de turma para o curso contratado pelo autor, por 

existir apenas 03 (três) alunos matriculados, sendo informado que não 

causaria nenhum prejuízo, e que após a abertura de uma turma de CTS em 

Análise o autor retornaria ao curso de origem. Informa que, mesmo 

estando matriculado no curso de Agronegócio, porém cursando CTS em 

Análise de desenvolvimento de sistemas, o autor ,durante o 1º e 2º 

semestre de 2017, possuía todos os acessos acadêmicos, como acesso 

ao portal do aluno, notas e nome na lista de chamadas. Assevera que 

compareceu para realizar a rematrícula do semestre 01/2018, ocasião em 

que foi surpreendido pela UNIC informando a impossibilidade de realizar tal 

ato, visto que teria ocorrido a quebra de contrato, gerando uma multa no 

valor de R$3.556,60 (três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta centavos). Diante disso, passou a ter sua situação limitada a 

partir do 3º semestre, sem acesso ao portal do aluno, privação das 

atividades online e nome na lista de chamadas, bem como não consegue 

emitir os boletos para realizar o pagamento das mensalidades do curso 

desde janeiro deste ano, visto que a requerida se nega a emitir os boletos, 

pois se nega corrigir o erro, tendo, inclusive, inscrito indevidamente o 

nome do autor nos órgão de proteção de crédito, em razão dos referidos 

débitos. Assim, busca restabelecer seu direito violado pela Instituição 

requerida, não aceitando os valores acima cobrados, por não ter 

fundamento, causando enormes prejuízos ao requerente. Diante disso, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a requerida 

cancele o registro do CPF do autor nos cadastros de inadimplentes, até a 

solução final da ação; suspenda as cobranças efetuadas pelas 

requeridas no valor de R$ 3.556,60 (três mil quinhentos e cinquenta e seis 

reais e sessenta centavos); regularize a sua situação junto a Instituição 

de Ensino, fornecendo todos os acessos acadêmicos, sem qualquer 

restrição. Pugna também pela intimação da requerida UNIC, para juntar aos 

autos a relação de débitos referente às mensalidades desde janeiro/2018 

até o presente momento para realizar o depósito em juízo das quantias 

devidas. No mérito, pugna pela procedência da ação, declarando 

inexistente o débito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbram-se os 

requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, conforme faz 

provas pelos documentos acostados nos autos. Outrossim, verifico que o 

autor juntou a cópia do contrato de prestação de serviços educacionais 

(ID 16264108), da grade curricular (Id 16264113) e de extrato financeiro 

dos valores cobrados indevidamente (ID nº 16264105), sendo que em 

todos os referidos documentos o requerente consta matriculado no curso 

de CST em análise e desenvolvimento de sistemas, bem como apresenta 

extrato de inscrições nos órgão de proteção ao crédito (ID 16264106) e 

diversos e-mails da coordenadora do curso de CTS em análise de 

desenvolvimento de sistema, enviados para o setor de atendimento ao 

aluno (ID nº 16264116). Deste modo, analisando a documentação 

acostada, tem-se, à via estreita de cognição sumária própria das tutelas 

de urgência, que tal documentação mostra a verossimilhança das 

alegações lançadas na exordial. Ademais, resta demonstrado o perigo de 

dano, visto que o autor encontra-se privado da realização das atividades 

online, realizadas através do portal do aluno, não possuindo seu nome na 

lista de chamada, bem como, estando impossibilitado de emitir os boletos 

para os pagamentos das mensalidades de seu curso desde janeiro de 

2018. Ainda, conforme e-mail juntado aos autos (ID 16264116), o 

requerente já foi reprovado em uma disciplina interativa e em um “ED” em 

razão de não possuir acesso ao portal do aluno, restando evidente que a 

demora na concessão da tutela pleiteada poderá acarretar maiores danos 

ao requerente, ocasionando novas reprovações. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido liminar para determinar que as requeridas abstenham-se de 

inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como para 

que suspendam as cobranças efetuadas valor de R$ 3.556,60 (três mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), devendo a 

requerida UNIC EDUCACIONAL LTDA regularizar a situação do autor para 

o curso contratado, qual seja, "CTS em análise e desenvolvimento de 

sistemas", providenciando a regularização da rematrícula a partir do 3º 

semestre do curso, fornecendo todos os acessos acadêmicos de maneira 

integra, até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem prejuízo, intime-se a requerida UNIC 

EDUCACIONAL LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a 

relação de débitos referente as mensalidades do curso do autor, desde 

janeiro de 2018 até o presente momento. Com a apresentação da relação 

de débitos, defiro o pedido de consignação, devendo o autor depositar em 

juízo os valores apresentados pela requerida referentes às mensalidades 

em aberto. Cite-se a requerida para contestar a ação no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 07/02/2019, às 17h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que a empresa 

requerida deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. A presente decisão 

vale como mandado, ficando autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e 

caso não for possível por qualquer eventualidade, para qualquer outro que 

possa atender imediatamente. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 
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de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 160427150, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARACI MEIRELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FLORES DELFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVAN PEREIRA DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BROCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000207-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISCLEY CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004211-41.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que as partes apresentaram seus quesitos (ID nº 

15831807 e 14828352). Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar de assistente técnico. Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TEREZINHA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004208-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004199-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SEVERO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004179-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BERNARDO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 
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ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALTINO FIRMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005123-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para complementar os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), bem como intimar as partes da designação da perícia, 

para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por ordem de 

chegada, no edifício do Fórum, devendo o advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes da designação da 

perícia, para o dia 13 de dezembro de 2018, a partir da 8:00 horas, por 

ordem de chegada, no edifício do Fórum, devendo advogado comparecer 

acompanhado de seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005770-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 4317-98.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124029 Nr: 6594-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA DE 

AMOIM FERRAZ JORDÃO - OAB:MT/11.657, FRANCISCO DUQUE 

DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para apresentar os dados da conta bancária corretamente, vez que o 

número da agência (conta Mirian Ribeiro) não confere com os dados da 

conta única , no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - 
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OAB:, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p. 202/V, com 

anotação “ Não existe o Nr.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156093 Nr: 7221-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 119571 Nr: 1997-70.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSG, CKDSG, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 40364 Nr: 2853-78.2006.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT/9565, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p. 123/V, com 

anotação “Desconhecido.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139758 Nr: 10125-45.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA, ELIZETE 

VIEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109873 Nr: 181-87.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA - ME (TIRA 

ENTULHO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 14.944-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-B

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 208264 Nr: 3329-96.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FUGANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, NERY FUGANTI - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTAVIO MARQUES - 

OAB:MT 9.782, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 6484-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCILANDIA MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:24334/GO, HELDER MONTEIRO COSTA - OAB:GO-24.340, 

LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - OAB:25014/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p. 100/V, com 

anotação “Mudou-se.”

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000742-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES LACERDA (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1000742-84.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA 

LACERDA, ANA GONCALVES LACERDA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por JOSE CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES 

LACERDA contra ato praticado por LEONARDO TADEU BORTOLIN, 

Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, todos qualificados nos autos. 

Alegam, em síntese, que realizaram uma Consulta Prévia para requerer 

Alvará de Construção no Município, a qual foi feita pela Corretora de 

Imóveis contratada e, posteriormente, aprovada com a emissão do alvará 

para a construção. No entanto, relatam que foi emitido parecer jurídico, de 

caráter opinativo, alegando que a Corretora não possuía procuração 

outorgada pelos impetrantes, opinando pela revogação do alvará de 

construção. Assim, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 499/1998 

não impõe que a Consulta Prévia seja realizada em nome do interessado 

por procurador, pugnou pela concessão de medida liminar para determinar 

que autoridade coatora mantenha as deliberações realizadas por meio das 

atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, bem como mantenha o alvará de 

construção emitido e convalide os termos do parecer jurídico nº 006/2018 

que não conflitem com os pedidos anteriores. No id n. 11830268, o pedido 

liminar foi deferido. No id n. 14029137, o impetrado apresentou suas 

informações, alegando que ao analisar o pedido de Consulta Prévia foi 

identificado vício de representação, momento em que o Assessor Jurídico 

deu parecer para determinar a revogação do alvará de construção. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público manteve-se inerte (id n. 

15762894). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizado por JOSE 

CARLOS DE SOUZA LACERDA e ANA GONÇALVES LACERDA em face 

da autoridade coatora LEONARDO TADEU BORTOLIN, Prefeito Municipal 

de Primavera do Leste/MT. Considerando as peculiaridades do caso, 

preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento 

do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de 

Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da 

Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de 

José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é 

considerado "um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto 

à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). Hely Lopes 

Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido 

e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua 

existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). 

Compulsando os autos, vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores do mandado de segurança, eis que o direito invocado nos 

autos encontra respaldo jurídico. No caso sub judice, verifico que a 

imposição de óbice ao fornecimento de alvará de construção formulado 

pelos impetrantes, sob a fundamentação de vício de representatividade 

vulnera o direito líquido e certo dos impetrantes, impingindo-lhe, dessa 

forma, inegáveis prejuízos financeiros, circunstância que implica no pleno 

e formal reconhecimento do pedido. Por oportuno, consigno que o pedido 

dos impetrantes encontra respaldo na legislação municipal (Lei Municipal 

nº 499/1998), visto que tal exigência não consta da lei que ampara o 

trâmite administrativo para pedido de construção. Vejamos: Art. 5º Antes 

de solicitar aprovação do projeto, o requerente deverá efetivar a Consulta 

Prévia através do preenchimento da "Consulta Prévia para Requerer 

Alvará de Construção". § 1º Ao Requerente cabe as indicações: a) Nome 

e endereço do proprietário; b) Endereço da obra (lote, quadra e 

loteamento); c) Finalidade da obra (residencial, comercial, industrial etc.); 

d) Natureza da obra (alvenaria, madeira ou mista); e) Croqui de localização 

do lote. § 2º À Prefeitura cabe a indicação das normas urbanísticas 

incidentes sobre o lote (zona de uso, taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento, altura máxima e recuos mínimos), de acordo com a Lei de 

Zoneamento e Uso do solo e demais informações pertinentes. Destarte, 

considerando as lições acima colimadas, presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da ordem no mandado de segurança, a 

procedência é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil para DETERMINAR a manutenção das deliberações 

realizadas por meio das atas de nº 42/2017, 44/2017 e 70/2017, a 

manutenção do alvará de construção emitido em favor dos impetrantes, 

bem como a convalidação dos termos do parecer jurídico nº 006/2018 que 

não conflitem com os pedidos anteriores, desde que, evidentemente, 

atendidas as demais prescrições legais e se por outro motivo não estiver 

impedida, confirmando a tutela antecipada de id n. 11830268. Sentença 

sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 

12.016/2009. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170180 Nr: 5309-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINA OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RAFAEL SOLDERA - 

OAB:, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - 

OAB:73250

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139512 Nr: 9974-79.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 131 de 860



 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156084 Nr: 7215-11.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CINTRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140437 Nr: 10467-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES BACAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123675 Nr: 6237-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSILA RUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO- 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138730 Nr: 9503-63.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDES BARBOZA GRANJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151953 Nr: 5248-28.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133536 Nr: 5619-26.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SCHIMIDT MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 5619-26.2014.811.0037 (Código n. 133536)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214760 Nr: 6439-06.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6439-06.2018.811.0037 (Código 214760)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes 

embargos.

Se tempestivos, RECEBO-OS de acordo com o artigo 16, inciso III, da Lei 

de Execução Fiscal e determino a suspensão dos autos principais.

Intime-se a Fazenda Pública para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209878 Nr: 4096-37.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4096-37.2018.811.0037 (Código 209878)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes 

embargos.

Se tempestivos, RECEBO-OS de acordo com o artigo 16, inciso III, da Lei 

de Execução Fiscal e determino a suspensão dos autos principais.

Intime-se a Fazenda Pública para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40021 Nr: 2464-93.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 1984-42.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI PODANOSQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1984-42.2011.811.0037 (Código 102619)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por OSNI 

PODANOSQUI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 174/175, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 174/175.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119179 Nr: 1565-51.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORA FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104644 Nr: 3626-50.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI FÁTIMA SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135318 Nr: 7026-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17.269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 117/122, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Fixo honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte impugnante decaiu de parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 86 do Código de 

Processo Civil.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para 

apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123219 Nr: 5764-19.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 152/157, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora no patamar de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122943 Nr: 5483-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 129/131, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 5449-88.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE LOGON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 134/141, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 108/116;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 

impugnante decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência 

recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da 

impugnante e 30% (trinta por cento) em favor da impugnada, nos termos 

do artigo 86 do Código de Processo Civil.Após o prazo recursal, intime-se 

a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123218 Nr: 5763-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 149/154, para 

determinar que o cálculo seja elaborado de acordo com o vencimento das 

férias de cada ano.Ainda, determino que, quanto à correção monetária, 

seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que 

a parte impugnante decaiu de parte do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.Após o prazo 

recursal, intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta 

decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

05 de novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129655 Nr: 2441-69.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 165/170, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 
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monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123172 Nr: 5709-68.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BONAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 164/170, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.A aplicação do termo inicial dos 

juros de mora como sendo a citação da parte executada no processo de 

execução.Ademais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado 

na execução em favor do advogado público.Após o prazo recursal, 

intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128135 Nr: 1068-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES NEGRI FRIESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 106/108, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130958 Nr: 3535-52.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, jose antonio de castro leite nogueira - OAB:5622, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, ROSANGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 175/180, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135326 Nr: 7034-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 167/173, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Quanto à correção 
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monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.A aplicação do termo inicial dos 

juros de mora como sendo a citação da parte executada no processo de 

execução.Ademais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado 

na execução em favor do advogado público.Após o prazo recursal, 

intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126808 Nr: 9338-50.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 127/133, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 110/116;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123369 Nr: 5919-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON SILVA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 128/135, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.A aplicação do termo inicial dos 

juros de mora como sendo a citação da parte executada no processo de 

execução.Ademais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado 

na execução em favor do advogado público.Após o prazo recursal, 

intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122842 Nr: 5382-26.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 125/131, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 107/113;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126814 Nr: 9344-57.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 131/136, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 108/115;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130959 Nr: 3536-37.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ASSIS DA ROSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 155/160, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126824 Nr: 9354-04.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA FARIAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 136/141, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 113/120;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 9340-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 9340-20.2013.811.0037 (Código 126810)

 Vistos.

 Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO oferecida pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em síntese, excesso na execução, 

ante a aplicação de índice incorreto para a aplicação dos juros moratórios, 

bem como a utilização de valor fixo dos vencimentos.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta sua 

impugnação no fato de que o cálculo realizado pela parte exequente está 

em total desobediência com o disposto na Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, ocasionando, assim, excesso na execução, 

vez que deveria ter sido utilizado os juros de 0,5%.

Todavia, referida alegação não merece prosperar, vez a parte exequente 

utilizou os juros de mora de 0,5% ao mês, conforme determinado no 

acórdão de fls. 105/111.

Ademais, observo que a parte exequente apresentou valor fixo para cada 

parcela vencida, o que se mostra indevido, visto que deve ser calculado o 

valor referente a cada período de férias vencidas.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 122/127, para 

determinar que o cálculo seja elaborado de acordo com o vencimento das 

férias de cada ano.

Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte impugnante decaiu de parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 86 do Código de 

Processo Civil.

Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar novo 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas 

nesta decisão.

Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135322 Nr: 7030-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 217/222, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 198/204;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135317 Nr: 7025-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7025-82.2014.811.0037 (Código 135317)

 Vistos.
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 Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO oferecida pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em síntese, excesso na execução, 

ante a aplicação de índice incorreto para a aplicação dos juros moratórios, 

bem como a utilização de valor fixo dos vencimentos.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta sua 

impugnação no fato de que o cálculo realizado pela parte exequente está 

em total desobediência com o disposto na Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, ocasionando, assim, excesso na execução, 

vez que deveria ter sido utilizado os juros de 0,5%.

Todavia, referida alegação não merece prosperar, vez a parte exequente 

utilizou os juros de mora de 0,5% ao mês, conforme determinado no 

acórdão de fls. 164/170.

Ademais, observo que a parte exequente apresentou valor fixo para cada 

parcela vencida, o que se mostra indevido, visto que deve ser calculado o 

valor referente a cada período de férias vencidas.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 183/188, para 

determinar que o cálculo seja elaborado de acordo com o vencimento das 

férias de cada ano.

Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte impugnante decaiu de parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 86 do Código de 

Processo Civil.

Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar novo 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas 

nessa decisão.

Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122716 Nr: 5259-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

Max Farias da Silva - OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 117/119, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126758 Nr: 9289-09.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE LUCI SELIG CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 95/102, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 130/136;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano.Ademais, 

considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é 

possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado na execução 

em favor do advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seguindo as diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129292 Nr: 2125-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA GOMES BIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 137/142, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora no patamar de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123169 Nr: 5706-16.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 107/109, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
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(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130966 Nr: 3543-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 41/46, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Fixo honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte impugnante decaiu de parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, nos termos do artigo 86 do Código de 

Processo Civil.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para 

apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126754 Nr: 9285-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES CANABRAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 172/178, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 147/154;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano;iii.A 

aplicação do termo inicial dos juros de mora como sendo a citação da 

parte executada no processo de execução.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126757 Nr: 9288-24.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA CARSE ALCOVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 132/137, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora no patamar de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E); iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.Que sejam considerados somente 

os períodos não pagos enquanto a autora trabalhou para o Município de 

Primavera do Leste – MT, não se incluindo nos cálculos os anos 

posteriores a sua exoneração.Ademais, considerando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação de honorários no 

caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do excesso apontado na execução em favor do advogado 

público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para 

apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135321 Nr: 7029-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 166/172, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.A aplicação do termo inicial dos 

juros de mora como sendo a citação da parte executada no processo de 

execução.Ademais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado 

na execução em favor do advogado público.Após o prazo recursal, 

intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129294 Nr: 2127-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 135/141, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 110/116;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano;iii.A 

aplicação do termo inicial dos juros de mora como sendo a citação da 

parte executada no processo de execução.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126759 Nr: 9290-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES NEILA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 129/135, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros de mora e correção monetária nos 

exatos termos do acórdão de fls. 115/121;ii.Que o cálculo seja elaborado 

de acordo com o valor do vencimento das férias de cada ano;iii.A 

aplicação do termo inicial dos juros de mora como sendo a citação da 

parte executada no processo de execução.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nessa decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135319 Nr: 7027-52.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 163/168, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança;ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do excesso apontado na execução em favor do 

advogado público.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente 

para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L P ASSUMPCAO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CYRILO BORTOLUZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010929-03.2016.8.11.0037. REQUERENTE: L P ASSUMPCAO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: PEDRO CYRILO BORTOLUZZI Vistos, Tendo em vista 

que o AR foi recusado, não é possível a aplicação dos efeitos da revelia, 

até mesmo pela informação trazida no Termo de Audiência pelo requerente 

(Id 9515577) de que o réu apresentou contestação oral, quando foi 

realizada a primeira conciliação, cujo termo acabou extraviado. Por esta 

razão, redesigne-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em 

que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se a parte ré através de Oficial de Justiça. Intime-se e cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESAINA MARIA MULTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010081-16.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: JESAINA MARIA MULTA - ME Vistos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 140 de 860



Intime-se a parte autora, para informar o endereço da parte requerida, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011910-66.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUNIERE JOAQUIN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011910-66.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: LUNIERE JOAQUIN DA SILVA Vistos, Intime-se a parte 

autora, para informar o endereço da parte requerida, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011421-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011421-29.2015.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA REGINA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: RAFAEL PEREIRA LEMES Vistos, A última 

manifestação da Defensoria Pública faz remissão ao Id 9458368 em que 

está juntado o AR positivo da parte autora, não existindo nenhum pedido 

pendente, razão pela qual deixo de me manifestar. Intime-se a parte 

autora, para informar o endereço da parte requerida, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 5 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011286-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI LUIZ DALBEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BATISTA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO PAGAMENTO 

OU ENTÃO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAN BORGES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006084-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIVAN BORGES MARQUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de rescisão contratual 

c/c declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores 

pagos c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Elivan Borges 

Marques em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Alega na petição inicial que o 

autor contratou serviços de viagens com a reclamada na cidade de Campo 

Verde/MT em março de 2018, com destino à Madri-Espanha na data de 

17/09/2018. Aponta que recebeu proposta de trabalho no mês de agosto 

de 2018 na cidade de Primavera do Leste/MT para a construção de um 

imóvel que perduraria até o final do mesmo ano, o que impossibilitou sua 

viagem para o exterior. Relata que solicitou a rescisão do contrato com 

antecedência, no entanto, a empresa reclamada está cobrando taxas 

consideradas abusivas conforme cláusula 4.1 e 4.2 do referido contrato, 

ou seja, 10% de multa, 15% sobre o cancelamento e mais taxas sobre as 

passagens aéreas. Além disso, o autor afirma que o contrato será 

cancelado apenas com o pagamento de 80% do valor contratado. Por fim, 

o autor requer através da antecipação e tutela de urgência, o 

cancelamento do contrato e aplicação multa pelo cancelamento 

proporcional aos ditames da relação consumerista. É relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato 

de prestação de serviços turísticos(id. n°15130284), Formulário de 

Adesão (id. n°15130362), declaração de trabalho e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que o 

contrato de viagem foi celebrado em março de 2018, no valor de 

R$3.594,98(três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito 

centavos), parcelado em 06(seis) vezes no valor de R$599,16(quinhentos 

e noventa e nove reais e dezesseis centavos) mensais. O autor alega que 

solicitou a rescisão do contrato em agosto de 2018. O contrato afirma em 

sua cláusula 4.1 que a multa devida equivale a 10% sobre o valor total do 

contrato, mais 15% de retenção consoante cláusula 4.2. Além das multas 

citadas anteriormente, a cláusula 4.4 assevera que o contratante em caso 

de rescisão, deverá adimplir a multa para as companhias aéreas no 

percentual de 50% com base no valor do contrato. Cabe ressaltar que o 

contrato não estipula o valor da multa a ser destinada para as companhias 

aéreas, pois as informações foram prestadas pelos prepostos da 

reclamada através de mensagens de textos do aplicativo whatsapp (id. 

n°15130361). Entretanto, as cláusulas contratuais “4.2 e 4.4.” que prevê a 

retenção de 15% do valor sob a rubrica “taxa de serviço” 

concomitantemente com a multa de 10% estabelecida no item 4.1, bem 

como o pagamento de multa de 50% às companhias aéreas, mesmo no 

caso de rescisão antecipada, mostram-se, à primeira vista, excessivas, 

com potencial para ofender os princípios da boa-fé, equidade e 

razoabilidade aplicáveis as relações contratuais e, sobretudo, de natureza 

consumerista. Nesse sentido, e considerando que a viagem já está 

superada pelo decurso do tempo, podendo haver pagamentos pendentes 

decorrentes do parcelamento, mostra-se pertinente, a fim de preservar o 

pretenso direito do reclamante, a suspensão do contrato no estado em 

que se encontra, e assim eventuais parcelas ainda pendentes. Sendo 

assim, o deferimento parcial da antecipação de tutela de urgência é 

medida que deve ser imposta. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência e 

DETERMINO a suspensão das multas estipuladas nas cláusulas 4.2 e 4.4 

do contrato e a cobrança de parcelas que eventualmente ainda estejam 

pendentes em nome de Elivan Borges Marques, portador do CPF 

041.510.651-04, sob pena de multa única que fixo em R$ 1.000,00(mil 

reais). Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para 

o dia 11/02/2019, às 10h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 29 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo Número: 1000417-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de EXECUTADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% nos termos do 

artigo 523, § 1º,do CPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012340-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012459-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO. Processo nº: 

00124590520158110009 BANCO DO BRASIL S.A., já devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe que lhe move URANIA 

KENYA VIEIRA MARTINS, vem à presença de V. Exa., por seus 

advogados que esta subscrevem, expor e requerer o que segue: Em 

observância a reforma do Código de Processo Civil, que culminou com 

valorização e estímulo da tentativa de composição entre as partes, vem o 

Banco réu demonstrar seu interesse na tentativa de conciliação com a 

parte Autora. Para tanto, o Banco esclarece que tentou contato telefônico 

com os(as) advogados (as) da parte Autora, visando uma composição, 

todavia sem sucesso. Deste modo, requer se digne V. Exa. em intimar o(a) 

nobre patrono(a) adverso, através da imprensa oficial, para em havendo 

interesse, entrar em contato diretamente com o setor de acordos do 

Escritório Nelson Wilians & Advogados Associados, através do telefone 

(11) 3330-2277, ou enviando e-mail para acordobb.sp@nwadv.com.br, 

com o intuito de negociação e possível composição, no prazo de até o dia 

10/11/2018. Por fim, para fins de cumprimento do artigo 246 §1º e 319, II 

do CPC informa o seguinte endereço eletrônico do réu: 

cenopserv.oficios@bb.com.br. Por fim, requer seja anotado na contracapa 

dos autos exclusivamente o nome do Dr. RAFAEL SGANZERLA DURAND, 

inscrito na OAB/SP sob o nº 211.648 e OAB/MT 12.208-A 

intimacoesbb.sp@nwadv.com.br, bem como que sejam feitas as 

publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena 

de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo. 

Termos em que, Pede deferimento. Primavera do Leste – MT, 1 de 

novembro de 2018. RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/MT 12.208-A 

GESTOR DR. FERNANDO PARRO OAB/SP N. 253.842 / ADVOGADA 

RESPONSÁVEL: LARISSA BARBOSA RAMOS OAB/SP 342.210

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Indefiro a expedição do ofício pleiteado no Id. 15501997, 

porquanto, os extratos bancários podem ser obtidos diretamente pela 

parte, sendo desnecessária a intervenção judicial. Intime-se a exequente 

para providenciar tal diligência e trazer aos autos os respectivos extratos, 

sob pena de considerar adimplido o débito, com a consequente extinção 

da execução pelo pagamento. Prazo: 30 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 10545-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Nunes Rocco - 

OAB:

 VISTOS.Passo ao saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil.Não há preliminares a serem analisadas. Não há 

nulidades a serem pronunciadas nem irregularidades a serem sanadas, 

razão pela qual encontrando presentes os pressupostos de constituição 

válida e de desenvolvimento regular do processo, assim como as 

condições da ação, declaro o feito saneado.(...), dando conta de que o 

requerido continua a fazer uso de defensivos agrícolas em área proibida, 

em clara afronta à notificação do Ministério Público, bem como decisão 

proferida por este Juízo, acolho a cota ministerial de p. 232/233 e 

determino:1)AUTORIZO a destruição de todo plantio num raio de 250 

metros da Escola Estadual Padre Onesto Costa, com o uso e reforço da 

Policia Militar, se necessário, devendo, para tanto, ser oficiada a 

Coordenadoria do Meio Ambiente do Município de Primavera do Leste/MT 

para fiscalização e emissão de relatório técnico;2)REMETAM-SE cópia dos 

autos à Promotoria de Justiça Criminal para apuração do delito do art. 54, 

da Lei 9.605/98;3)OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

comarca para que proceda à averbação desta ação na matrícula do 

imóvel. Antes, porém, intime-se o Ministério Público para que informe a 

matrícula do imóvel Fazenda Redentora, a fim de dar exequibilidade a este 

comando.4)Sem prejuízo, OFICIE-SE a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA/MT), dando-lhe conhecimento dos termos desta ação, 

instruindo-o com os relatórios confeccionados pela Coordenadoria do Meio 

Ambiente do Município de Primavera do Leste/MT, constantes à pp. 

207/210, 211/214, 224/227, 228/231.5)Por fim, INTIMEM-SE as partes para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetivamente, a utilidade e a pertinência com os fatos a serem 

demonstrados, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando, inclusive, o 

rol de testemunhas, caso queiram produzir essa espécie de 

prova.Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010558-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010558-73.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER LOPES LAURENTINO 

SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de novo 

cumprimento de sentença, para adimplemento de obrigação de trato 

sucessivo, instrumentalizado com orçamentos, receituários, laudo médico 

e expedientes do Município de Primavera do Leste/MT, em que, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, informa que o(s) medicamento(s) 

pleiteado(s) não está contemplado no Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica Resolução CIB nº 245/2013 e nem para Componente 

Especializado Portaria Ministerial 2981/2009. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A despeito da exigência do artigo 12 da Lei nº 

12.153/2009, que determina a prévia intimação do executado para cumprir 

“(...) acordo ou sentença, com trânsito em julgado, que imponham 

obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa (...)”, no presente 

caso, observo que a Fazenda Pública Estadual já foi exaustiva e 

reiteradamente intimada a cumprir a tutela antecipada e a sentença que a 

ratificou (esta, já transitada em julgado), tanto por meio de sequestro de 

valores decorrente da tutela provisória de urgência, quanto através dos 

sucessivos cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório sob análise. 

Por isso, excepcionalmente, em consonância com as razões 

retroexpostas, deixo de intimar o executado sobre o último cumprimento da 

sentença (requerido no Id 16332999 e seus anexos), bem como, nos 

termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito sentencial, defiro 

o sequestro do numerário em face do devedor/executado, Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 534,96 (Quinhentos trinta e quatro reais e noventa 

e seis centavos), suficientes para o período de seis meses, do 

medicamento Oleptal 600mg (Oxcarbazepina), diretamente no setor 

privado, conforme requerido pela parte autora. Após efetivação da ordem 

de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento 

de menor valor, cujos dados constam na petição inicial. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a providenciar a retirada do(s) medicamento(s) 

diretamente com o fornecedor, bem como a trazer a(s) nota(s) fiscal(is), 

no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. Com a juntada da nota fiscal 

relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, concluso o processo para extinção do cumprimento 

de sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010860-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo, a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSETTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006888-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANDRO ROSSETTO 

NOGUEIRA REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Leandro Rossetto Nogueira em face de Ambev S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

o reclamante teve seu nome protestado em razão do suposto 

inadimplemento de três títulos, quais sejam: Título FB05228301, no valor de 

R$1.442,04(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro 

centavos), Título 888651, no valor de R$2.029,54(dois mil, vinte e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos) e o Título 891616, no valor de 

R$1.440,49(um mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e nove 

centavos). Afirma que os Títulos n°888651 e Título n°891616 foram 

discutidos nos autos n°8082849-14.2017.8.11.0001, na comarca de 

Cuiabá/MT, houve acordo no sentido de que a reclamada pagaria o valor 

de R$4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) no prazo de 15(quinze) dias, 

bem como providenciaria no prazo de 15(quinze) dias a exclusão da 

negativação, a contar da data da homologação do acordo. O reclamante 

aponta que também desconhece o débito em relação ao título 

n°FB05228301, no valor de R$1.442,04(...), pois tentou resolver 

administrativamente através Call Center da reclamada e não obtivera êxito 

e até o momento seu nome encontra-se protestado. Por fim, o autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência a imediata suspensão dos 

efeitos do protesto, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Certidão 

de Protesto (id. n°15869454), Autos de n°8082849-14.2017.8.11.0001 (id. 

n°15869459) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Analisando detidamente os autos, consigno que os títulos 888651 e 

891616 foram discutidos nos autos de n°8082849-14.2017.8.11.0001, 

tendo, inclusive realizado acordo no dia 18/12/2017, no sentido de que a 

empresa reclamada providenciaria a exclusão da negativação na Serasa e 

efetuou o pagamento no valor de R$4.500,00(quatro mil e quinhentos 

reais). Neste interim, o autor teve seu nome protestado na data de 

18/05/2018 em relação aos títulos já discutidos anteriormente de n° 

891616, no valor de R$1.440,49(...) e o título n°888651, no valor de R$ 

2;029,54(...) e no dia 30/08/2017, houve o protesto de um novo título 

n°FB05228301, no valor de R$1.442,04(...). Assim, o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação do requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a suspensão dos efeitos do protesto não traz prejuízo objetivo 

à requerida. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, 

já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso 

de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Assim, DEFIRO a sustação dos efeitos dos protestos e 

DETERMINO que seja oficiado ao 1° Cartório Notarial e Registral de João 

Pessoa/PB, rua Cândido Pessoa, n°31, Varadouro em João Pessoa PB, 

Cep 58010-460, Tel (83) 3241-7177 e Fax (83) 3241-7079, para que 

proceda IMEDIATAMENTE a sustação dos efeitos do protesto dos 

seguintes títulos: a) Título n°FB05228301, com vencimento em 14/08/2017, 

protestado em 30/08/2017, Livro/Folha n°3888/039, no valor de 

R$1.442,04(...). b) Título n°888651, com vencimento em 15/02/2017, 

protestado em 18/05/2017, Livro/Folha 3943/042, no valor de 

R$2.029,54(...). c) Título n°891616, com vencimento em 20/02/2017, 

protestado em 18/05/2018, Livro/Folha 3943/043, no valor de 

R$1.440,49(...). O Oficial da Serventia deverá proceder a suspensão dos 

efeitos dos protestos supracitados, devendo a Serventia abster-se de 

fornecer certidão positiva relacionando ou informando o protesto já 

efetivado do título. Deixo registrado que, não obstante o reclamante tenha 

afirmado na petição inicial que arguiu, nos Autos 8082849-14.2017 em 

Cuiabá o descumprimento do acordo realizado naqueles Autos, verifico 

que, a princípio, o posterior protesto dos mesmos títulos se caracteriza 

fato novo e suposta nova ofensa, pois naqueles Autos se discutia a 

inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito (SERASA), e não 

protesto, que até então não existia em relação aos títulos 888651 e 

891616. Portanto, não vejo, neste momento, o instituto da coisa julgada 

com relação à suposta ofensa moral, mas apenas em relação à 

declaração de inexistência de relação jurídica e de débito em dos títulos 

888651 e 891616. Por isso, a concessão da tutela nos presentes Autos. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

11/12/2018, às 16h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta/mandado /ofício, inclusive como requisição 

ao 1º Cartório Notarial e Registral de João Pessoa/PB, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste-MT, 06 de novembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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ELIVAN BORGES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006084-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIVAN BORGES MARQUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de rescisão contratual 

c/c declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores 

pagos c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Elivan Borges 

Marques em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Alega na petição inicial que o 

autor contratou serviços de viagens com a reclamada na cidade de Campo 

Verde/MT em março de 2018, com destino à Madri-Espanha na data de 

17/09/2018. Aponta que recebeu proposta de trabalho no mês de agosto 

de 2018 na cidade de Primavera do Leste/MT para a construção de um 

imóvel que perduraria até o final do mesmo ano, o que impossibilitou sua 

viagem para o exterior. Relata que solicitou a rescisão do contrato com 

antecedência, no entanto, a empresa reclamada está cobrando taxas 

consideradas abusivas conforme cláusula 4.1 e 4.2 do referido contrato, 

ou seja, 10% de multa, 15% sobre o cancelamento e mais taxas sobre as 

passagens aéreas. Além disso, o autor afirma que o contrato será 

cancelado apenas com o pagamento de 80% do valor contratado. Por fim, 

o autor requer através da antecipação e tutela de urgência, o 

cancelamento do contrato e aplicação multa pelo cancelamento 

proporcional aos ditames da relação consumerista. É relato. Decido. A 

presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Contrato 

de prestação de serviços turísticos(id. n°15130284), Formulário de 

Adesão (id. n°15130362), declaração de trabalho e demais documentos 
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indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que o 

contrato de viagem foi celebrado em março de 2018, no valor de 

R$3.594,98(três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito 

centavos), parcelado em 06(seis) vezes no valor de R$599,16(quinhentos 

e noventa e nove reais e dezesseis centavos) mensais. O autor alega que 

solicitou a rescisão do contrato em agosto de 2018. O contrato afirma em 

sua cláusula 4.1 que a multa devida equivale a 10% sobre o valor total do 

contrato, mais 15% de retenção consoante cláusula 4.2. Além das multas 

citadas anteriormente, a cláusula 4.4 assevera que o contratante em caso 

de rescisão, deverá adimplir a multa para as companhias aéreas no 

percentual de 50% com base no valor do contrato. Cabe ressaltar que o 

contrato não estipula o valor da multa a ser destinada para as companhias 

aéreas, pois as informações foram prestadas pelos prepostos da 

reclamada através de mensagens de textos do aplicativo whatsapp (id. 

n°15130361). Entretanto, as cláusulas contratuais “4.2 e 4.4.” que prevê a 

retenção de 15% do valor sob a rubrica “taxa de serviço” 

concomitantemente com a multa de 10% estabelecida no item 4.1, bem 

como o pagamento de multa de 50% às companhias aéreas, mesmo no 

caso de rescisão antecipada, mostram-se, à primeira vista, excessivas, 

com potencial para ofender os princípios da boa-fé, equidade e 

razoabilidade aplicáveis as relações contratuais e, sobretudo, de natureza 

consumerista. Nesse sentido, e considerando que a viagem já está 

superada pelo decurso do tempo, podendo haver pagamentos pendentes 

decorrentes do parcelamento, mostra-se pertinente, a fim de preservar o 

pretenso direito do reclamante, a suspensão do contrato no estado em 

que se encontra, e assim eventuais parcelas ainda pendentes. Sendo 

assim, o deferimento parcial da antecipação de tutela de urgência é 

medida que deve ser imposta. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência e 

DETERMINO a suspensão das multas estipuladas nas cláusulas 4.2 e 4.4 

do contrato e a cobrança de parcelas que eventualmente ainda estejam 

pendentes em nome de Elivan Borges Marques, portador do CPF 

041.510.651-04, sob pena de multa única que fixo em R$ 1.000,00(mil 

reais). Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para 

o dia 11/02/2019, às 10h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 29 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença
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ELIETE APARECIDA SALES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002565-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE APARECIDA SALES 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 10.490,55 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT, sendo R$ 1.368,33 

correspondentes a honorários de sucumbência e R$ 9.122,22 a título de 

danos morais. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de 

Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA BEATRIZ ERZINGER RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000369-87.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WANESSA BEATRIZ 

ERZINGER RICCI REQUERIDO: PRIMAVERA PISCINAS COMERCIO LTDA - 

ME, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.497,93 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003469-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003469-50.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: EDISON DE LANA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.232,24 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 
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tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de Novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004304-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004304-38.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TRB COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS 

LTDA - ME Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada (termo 

de audiência id. n° 10390158), apesar de devidamente intimada, na pessoa 

de sua advogada, registrado ciência através do ícone “expedientes” no 

dia 18/09/2017. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 05 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004324-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIS DAYANE CUNHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004324-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: CRIS DAYANE CUNHA DE SOUZA Vistos. Defiro a habilitação 

requerida. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada (termo de audiência id. 

n° 10392407), apesar de devidamente intimada, conforme AR juntado em 

Id 10323763. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 05 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213832 Nr: 5860-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FARID MARSZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 34 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 5 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 154860 Nr: 6684-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL 

RODRIGUES COSTA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:19169-O/MT, DORIVAL ROSSATO JUNIOR - OAB:10933-A/MT, 

JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI 

NETO - OAB:MT 16647/0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado Alexandro Oliveira da Silva para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 54815 Nr: 2391-53.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187987 Nr: 2942-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para manifestar sobre o cálculo de f. 86 no 

prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 6 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004979-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004979-89.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: J 

PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA Autos nº 

1004979-89.2017.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO a inclusão das parcelas 

vencidas no curso da demanda, consoante pugnado pela exequente em 

manifestação de Id. 14564145. Ademais, PROCEDA-SE A CITAÇÃO da 

executada observando os endereços indicados pela exequente, com a 

devida atualização do valor do débito. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003366-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003366-68.2016.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 15885132. No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005150-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSO PEREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005150-12.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o prazo de 30 

(trinta) dias para que o autor atenda a determinação de id. 15188096. 

Decorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS para deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005242-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006245-77.2018.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 04 de Fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005174-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HAESER PELLEGRINI OAB - RS72821 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005174-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da manifestação 

de id. 16046182, REMETA-SE a missiva à Comarca de Nova Ubiratã/MT 

para o devido cumprimento. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante comunicando 

acerca da remessa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001413-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinícius Gabriel Zanoni de Oliveira OAB - PR41703 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)
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AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

FREITAS PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ARMAZENS GERAIS TELES PIRES LTDA - EPP (REQUERIDO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

AGROVERDE PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

MRB PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUILHERME MARTINI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1001413.98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em atenção ao princípio 

do contraditório, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja 

oportunizada às Recuperandas a apresentação de contrarrazões aos 

embargos de declaração apresentados. Às providências. Sorriso/MT, 05 

de Novembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004304-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE ALBRECHT FURINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004304-92.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANDERLEI FURINI REQUERIDO: DENIZE ALBRECHT FURINI 

Vistos etc. Ante o teor do petitório de ID 16260979, INTIMEM-SE os Oficiais 

de Justiça Suely Soares e Edimilson Parron para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar esclarecimentos acerca dos fatos narrados, especialmente 

quanto ao cumprimento do referido mandado, indicando a quem fora 

distribuído, e, portanto, a quem competia seu cumprimento. Sem prejuízo, 

ante o teor das mensagens enviadas pelo Sr. Oficial de Justiça Edmilson 

Parron a causídica da exequente (Id. 16261146 e seguintes), DETERMINO 

a extração de cópias e remessa à Diretoria do Foro para apuração de 

possível falta funcional do mesmo. Por fim, INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Após, 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR PARISOTO (EXECUTADO)

PARISOTO TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

MIRIA SIMIONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000490-43.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de penhora online, INTIME-SE a exequente para apresentar 

memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002330-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIATI DA COSTA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TAPPARO BERNARDON OAB - MT0012277A (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJELLY DA SILVA GIRELLI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002330-54.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SONIATI DA COSTA FRAGA EXECUTADO: DJELLY DA 

SILVA GIRELLI Vistos etc. Em que pese a renúncia noticiada pelos 

causídicos (Id. 15945866), verifica-se que o documento acostado em Id. 

15945924 não é hábil a comprovar a notificação da mandante acerca da 

referida renúncia, a qual deve ser realizada preferencialmente através de 

carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 6º do 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Sendo assim, 

INTIMEM-SE os procuradores para que comprovem a notificação conforme 

descrito acima ou demonstrem a impossibilidade de fazê-la, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006453-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006453-95.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação da parte demandada, devendo ainda a Secretaria da Vara 

providenciar a redesignação da audiência de conciliação perante o 

CEJUSC. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se 

no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006473-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERENTE)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1006473.86.2017.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público Estadual, 

intimem-se as Recuperandas para manifestação quanto ao valor do 

crédito, bem como quanto a cessão do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006212-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006212-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIBERA TERESINHA CHECHIN RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e reparação por 

danos morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por LIBERA 

TERESINHA CHECHIN em desfavor de BANCO SAFRA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

07/03/2018 a autora constatou através de um extrato do INSS dois 

descontos em sua aposentadoria referentes a empréstimo junto a 

requerida, referentes ao contrato de nº 2157371, cuja parcela é de R$ 

326,99, e contrato de nº 813176 com a parcela no valor de R$ 40,00. 

Afirma que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo com a empresa 

requerida, razão pela qual não reconhece como devidos os referidos 

descontos. Alega ainda que a empresa entrou em contato por diversas 

vezes com a autora questionando sobre a existência de empréstimo 

consignado, sendo que a mesma informou que nunca havia contratado 

tais empréstimos junto a requerida. Por este motivo ingressou com a 

demanda, buscando indenização por danos morais e restituição dos 

valores cobrados indevidamente, além da declaração de inexistência de 

tais débitos. Em caráter liminar, pugna pela imediata suspensão dos 

descontos realizados em seu beneficio do INSS, bem como a abstenção 

da requerida de inscrever seu nome junto aos órgãos restritivos de 

crédito. Com a inicial vieram os documentos de Id. 16082125 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, DEFIRO a AJG pugnada. Passo a análise dos 

pedidos liminares. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se 

que a requerente pretende que a requerida suspenda os descontos 

realizados junto a sua aposentadoria, bem como se abstenha de incluir 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, in casu, os 

requisitos para a concessão do pedido formulado são: a existência de 

plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora). 

Assim, analisando os elementos colacionados à exordial, tenho que tais 

requisitos legais encontram-se preenchidos, senão vejamos. Com efeito, 

está presente o fumus boni iuris, notadamente pelos extratos encartados 

em Id. 16082133, nos quais constam os descontos indicados na exordial 

promovidos pela instituição financeira requerida. Por sua vez, o periculum 

in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de 

difícil reparação ao direito da parte, que merece providência imediata, já 

que o desconto indevido de tais valores pode prejudicar o caráter 

alimentar dos proventos percebidos pela autora. Ademais, a concessão, 

no presente caso, poderá a qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra 

o periculum in mora in reverso. Ou seja, o provimento antecipado é 

perfeitamente reversível. Sobre a matéria, já decidiu: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTO INDEVIDO EM PENSIONISTA DO 

INSS – POSSÍVEL VÍTIMA DE FALSÁRIOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DA 

AUTORA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

VEROSSIMILHAÇA DAS ALEGAÇÕES – FATOS PÚPLICOS E NOTÓRIOS – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – INÉRCIA 

EM RESPOSTA AO RECURSO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – DEFERIMENTO. Recurso 

conhecido e provido. 1 - Anciã pensionista do INSS, que percebe apenas 

um salário mínimo, de plano comprova a sua HIPOSSUFICIÊNCIA e, de rigor 

se apresenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Opera-se ‘ope 

legis’. 2 - Para deferimento de antecipação de tutela, devem estar 

presentes os requisitos legais. Público e notório que estas pessoas são 

alvos de estelionatários, somados aos elementos dos autos, ausência de 

resposta ao recurso aviado, tudo indica a verossimilhança da s alegações 

para fins de deferimento da antecipação da tutela. 3 - O dano irreparável 

se materializa a partir do momento em que, percebendo apenas um salário 

mínimo, o desconto supostamente indevido, lhe tirará até possibilidade de 

alimentar. Reversibilidade garantida já que, em caso de improcedência da 

ação, os descontos poderão retornar, por determinação do magistrado em 

atos futuros, muito embora, nestas situações, este requisito deve ser 

mitigado. 4 – Dentro de tais requisitos, deve ser concedida a antecipação 

de tutela pleiteada no processo de conhecimento que trata da questão 

junto ao órgão jurisdicional. (AI 160505/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016). Ademais, acerca da inscrição 

do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida 

discutida em juízo, é o entendimento prevalente: “ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR - DÉBITO OBJETO 

DE DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que ensejou a inscrição do nome 

dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito é objeto de discussão judicial, a inscrição se constitui em 

coação ilegal para forçar o pagamento, em razão dos percalços que essa 

negativação traz àqueles que ali têm seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª 

Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz 

Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO 

REGISTRO DE INADIMPLENTES. O ajuizamento de ação judicial, para 

discutir débitos, impede a inscrição do devedor no cadastro de 

inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos 

particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) enquanto é discutido, 

judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a 

inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região - 2ª Turma, AI 

0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, negaram 

provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos carreados à exordial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em conta que a 

medida pleiteada não se reveste do caráter de irreversibilidade, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a imediata suspensão 

dos lançamentos mensais realizados junto aos proventos da autora 

decorrentes dos contratos de nº 2157371 e nº 813176, até posterior 

deliberação deste Juízo, bem como DETERMINO que a requerida se 

abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão dos débitos ora discutidos, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). CONSIGNE-SE a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do 

CDC, uma vez que tal requerimento foi formulado pelo autor na inicial. 

CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as advertências do art. 

344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de Fevereiro 

de 2019, às 10h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006410-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERI BORGES REGITANO (REQUERIDO)

VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO (REQUERIDO)

 

1006410-27.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 
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encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006200-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MELO ROMEIRO (RÉU)

PAULO MELO ROMEIRO - ME (RÉU)

 

Autos n. 1006200-73.2018.8.11.0040 Vistos etc. De início, anoto que 

embora o autor não tenha procedido a juntada do comprovante aos autos, 

houve o recolhimento das custas e taxa judiciária. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000779-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (EXEQUENTE)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (EXEQUENTE)

NEIDA PERUZZO (EXEQUENTE)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

NILTON MOACIR BUSATTA OAB - 604.515.991-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI DA SILVA FAVERO (EXECUTADO)

LODOVICO PEDRO FAVERO (EXECUTADO)

FABIANO ALVES MARSON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 1000779.05.2018.8.11.0040 Exceção de Pré-Executividade 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Execução promovida pelo Espólio de 

Moacir Domingos Busatta representando pelo inventariante Nilton Moacir 

Busatta, Neida Peruzzo, Benjamim Perboni Sobrinho e sua esposa Alice 

Maria Zanatta Perboni e, em causa própria Valmir Fogaça dos Santos em 

face de Fabiano Alves Marson, Lodovico Pedro Favero e sua esposa Elci 

da Silva Favero, todos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 11836972, acompanhada 

de documentos diversos. De plano, determinou-se a apresentação dos 

comprovantes de recolhimento das custas processuais, consoante 

decisão de Id. 11879864. Em seguida, a parte autora requereu a juntada 

dos comprovantes de recolhimento, conforme se vê do Id. 12052479 e ss. 

Decisão inicial, Id. 13076051. Certidão de citação positiva, Id. 14201801. 

Em seguida, Fabiano Alves Marton, Lodovico Pedro Favero e Elci da Silva 

Favero apresentaram Exceção de Preexecutividade e, subsidiariamente, 

pedido de suspensão por prejudicialidade externa com pedido de tutela de 

urgência, pelas razões expostas na petição de Id. 14856423, instruída 

com documentos diversos. Intimados, os exequentes manifestaram-se 

sobre a Exceção apresentada, conforme petição de Id. 15280587 e ss. É o 

breve relato. Decido. Com efeito, a exceção de pré-executividade possui 

três características, sendo: atipicidade, eis que não existe amparo 

normativo sobre o instituto; limitação probatória, face a proibição de 

dilação probatória, e por fim a informalidade, devendo apresentada no 

processo executivo por simples petição, sem regras que estabelecem de 

prazos ou rigor em seu procedimento. Conforme posicionamento 

majoritário da doutrina e jurisprudência brasileiras, a Exceção de 

Pré-Executividade somente é admissível quando tratar de matérias de 

ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, possuindo natureza 

jurídica de mero incidente processual. Portanto, admite-se a utilização da 

Exceção de Pré-Executividade quando existente vício atinente à matéria de 

ordem pública, desde que, concomitantemente esteja presente prova 

pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nessa esteira, o 

excipiente alega que há evidente nulidade da execução, visto que a 

previsão contratual em relação aos exequentes Moacir Domingos Busatta, 

Neida Peruzzo, Benjamim Perboni Sobrinho e Alice Maria Zanatta Perboni é 

de entregar coisa incerta (soja), enquanto que, em relação ao exequente 

Valmir Fogaça dos Santos, a obrigação prevista é de pagar quantia certa. 

Além da inadequação da via eleita, afirmam os excipientes que incabível o 

litisconsórcio ativo, pela inexistência de solidariedade e, aliás, a contrário 

senso, pela divisibilidade e distinção expressa entre o suposto crédito de 

um e outro. Ao final, caso superados os argumentos acima, defende a 

suspensão da presente execução, dada a existência de conexão por 

prejudicialidade com a ação declaratória de rescisão contratual c.c. 

restituição de quantia paga com petido de tutela de urgência que tramita 

sob o nº 1000419.41.2016.8.11.0040 por esta mesma Vara. De largada, 

convém anotar que a presente execução tem por objeto o ítem 4 da 

Cláusula Segunda do Contrato de Compra e Venda exequendo, pelo qual 

os executados se comprometeram a efetuar o pagamento aos exequentes 

da seguinte forma: “4) O equivalente a 7.000 sacas de soja de 60 kg tipo 

exportação, com a cotação de Nova Ubiratã, até o dia 30 de abril de 2017, 

na seguinte proporção e forma: a) O equivalente a 4.439 (quatro mil, 

quatrocentos e trinta e nove) sacos de soja aos promitentes vendedores. 

b) O equivalente a 1.374 (um mil, trezentos e setenta e quatro) sacos de 

soja ao primeiro interveniente anuente, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS. 

c) O equivalente a 1.187 (um mil, cento e oitenta e sete) sacos de soja aos 

segundo interveniente anuente, BENJAMIM PERBONI SOBRINHO.” Pois 

bem. Do simples exame da inicial e documentos que a acompanham, resta 

inequívoca que totalmente desarrazoada a alegação do devedor quanto à 

alegada carência do direito de ação, seja por inadequação da via eleita ou 

ilegitimidade ativa dos credores, bem como no que se refere à nulidade da 

execução proposta. Deflui-se dos autos que o polo ativo encontra-se 

formalmente em ordem, eis que titulares do crédito previsto no ítem 4 do 

contrato de compra e venda objeto da execução. O mesmo é possível 

afirmar quanto a espécie de execução manejada. Veja-se que o ítem 4 e 

suas alíneas do contato objeto da execução dispõe que os devedores 

devem pagar aos credor o EQUIVALENTE a 7.000 sacas de soja de 60Kg 

cada, com cotação de Nova Ubiratã, até o dia 30 de abril de 2017. 

Portanto, os exequentes agiram acertadamente e de conformidade com a 

previsão contratual ao realizarem a conversão da obrigação e, 

posteriormente, o ajuizamento da execução por quantia certa, não 

havendo que se falar em execução para entrega de coisa, como defende 

o excipiente. Nessa toada, contrariando a intrincada tese apresentada 

pelo excipiente, ressai dos autos de forma clara e incontestável que além 

de os autores possuíram legitimidade para o ajuizamento da presente 

ação, o procedimento processual adequado encontra-se em conformidade 

com a obrigação assumida, de modo que, a execução acha-se 

formalmente em ordem, sendo a presente exceção expediente meramente 

protelatório, passível de ser apenado com a multa legal prevista no art. 81 

do CPC, eis que incidente a hipótese do inciso VI, do art. 80 do mesmo 

diploma legal. Seguindo, urge examinar o pedido de tutela de urgência para 

baixar o nome dos executados do cadastro de restrição de crédito. A 

despeito da argumentação apresentada pelos requeridos e a evidente 

ausência dos requisitos legais autorizadores da medida pretendida, 

evidente que esse tipo de tutela teria melhores condições de ser 

examinada nos autos da ação de conhecimento que tramita associada a 

este processo. Nessa toada, indefiro o pedido de exclusão da restrição 

creditícia realizada em nome dos devedores juntos a SERASA e SPC. 

Também não encontra substrato legal o pedido relativo a suspensão da 

presente execução até o julgamento de mérito da ação declaratória da 

ação de rescisão contratual associada. Conforme bem apontaram os 
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exequentes/exceptos, essa questão foi, inclusive, objeto de exame nos 

autos do AI 1001494.18.2016.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito 

Privado. Aliás, naquela oportunidade restou consignado que não há que 

se falar em prejudicialidade externa a ensejar a suspensão da execução, 

tampouco a análise dos requisitos relativos ao efeito suspensivo. Portanto, 

pelas razões acima alinhavadas, rejeito a exceção de pré-executividade 

apresentada por Fabiano Alves Marson, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, assim como indefiro o pedido de suspensão da presente 

execução, devendo esta prosseguir em seus ulteriores termos, conforme 

requerido pelos exequentes. Caracterizada a litigância de má-fé do 

excipiente, o qual provocou incidente manifestamente infundado e 

protelatório, condeno-o a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, na 

forma do art. 81 do CPC. Honorários indevidos na espécie. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALBINO - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ ALBINO (EXECUTADO)

 

Autos n. 1005108-60.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge do executado André Luiz Balbino, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do CPC. Havendo pedido de penhora online, em 

sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GREFF (EXECUTADO)

STUMPF E STUMPF LTDA (EXECUTADO)

 

1000408-75.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004734-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORINDO LEMES (EXECUTADO)

 

1004734-78.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de novembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000868-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VICENTE OAB - MT9215/O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

IVAN MULLER DA SILVA (REQUERIDO)

MARCILIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALDO NUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1000868-28.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora de que foi designado o dia 26 de 

novembro de 2018; Ás 08h00min no estabelecimento deste Perito. 

Endereço Profissional: Rua Campo Erê 387 - E– 78.455-000 - Bairro 

Pioneiro - Lucas do Rio Verde/MT Fones: (65) 9 9646-2728 - (65) 

3549-5171 e-mail: nussaldo@gmail.com MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

 

1001502-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 
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ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003062-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1003062-35.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, conforme se visualiza em id. 16129599, p. 2, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. INTIME-SE o Administrador da Recuperanda/Executada acerca da 

presente. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000238-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AGUIAR SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 1000238.06.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo em face de 

Fernando Aguiar Silva, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 4675437, acompanhada de 

documentos diversos. De pronto, determinou-se a apresentação dos 

comprovantes de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

Id. 4915289. Em seguida, a parte autora requereu a juntada dos 

comprovantes, Id. 4985779. Decisão inicial, Id. 8167854. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do requerido, Id. 9979865. O 

banco-autor requereu a expedição de mandado de citação do réu, visto 

que o AR foi recebido por pessoa diversa, Id. 10101525. Expedido o 

mandado, a citação pessoal do requerido restou frutífera, Id. 12176147. 

Em seguida, o requerido apresentou embargos à ação monitória, 

consoante razões expostas na petição de Id. 12357790. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do requerido, Id. 12768225. 

Impugnação aos embargos monitórios, Id. 13874163. É o breve relato. 

Decido. De largada, urge rejeitar a preliminar arguida pelo embargante, 

visto ser entendimento pacificado perante nossos tribunais estaduais, bem 

como junto ao STJ que o contrato de abertura de conta corrente, instruído 

com o extrato de evolução da dívida, constitui documento hábil a amparar 

o ajuizamento de ação monitória, como se deu no caso em comento. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. 

CHEQUE ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS COM MATÉRIA 

REVISIONAL. PROVA ESCRITA. Consoante jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sua Súmula nº 247, o 

contrato de abertura de conta corrente, devidamente acompanhado do 

extrato de evolução da dívida, é documento hábil ao ajuizamento de ação 

monitória. JUROS REMUNERATÓRIOS. É entendimento consolidado por 

esta Câmara que, para a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa 

média de mercado, é imprescindível a demonstração da abusividade e o 

cotejo entre os percentuais contratados e aqueles disponibilizados 

mensalmente pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. O recurso de 

apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença 

hostilizada não pode ser conhecido pelo juízo ad quem. Inteligência do art. 

514, II, do Código de Processo Civil. Caso em que a recorrente discorre 

genericamente sobre a abusividade da capitalização dos juros 

remuneratórios, enquanto a decisão hostilizada, em verdade, reconheceu 

a ausência de provas acerca de sua incidência. Ausência de ataque 

mínimo aos fundamentos exarados na sentença, que impõe o não 

conhecimento do apelo no ponto. Precedentes desta Corte. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. Inexiste óbice à concessão dos benefícios da lei 1.060/50 à 

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, sendo imprescindível, no 

entanto, a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e 

demais despesas processuais. Neste sentido, a declaração prevista no 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 é revestida de presunção relativa, não sendo 

capaz, por si só, de conferir verossimilhança às alegações do postulante. 

Na hipótese, os documentos acostados pela recorrente não permitem que 

se conclua pela sua hipossuficiência de recursos, a ponto de não poder 

arcar com as custas do presente processo, impondo-se a manutenção da 

decisão do juízo a quo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Deve ser mantido 

o percentual fixado pelo juízo de origem (10% sobre o valor da 

condenação), com base nos vetores do art. 20, § 3º, do CPC, uma vez 

que se mostra de acordo com os parâmetros aplicados por este Colegiado 

em ações semelhantes. Conheceram em parte do apelo e, na parte 

conhecida, negaram-lhe provimento. Unânime. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70067086934, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 11/11/2015) Cuida-se, originariamente, 

de ação monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO em desfavor de ELI ROBERTO PINTO e sua esposa RUTE 

GUIMARÃES PINTO, visando o recebimento de R$62.397,64 (sessenta e 

dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

fruto do inadimplemento de dois contratos de financiamento, 

eletronicamente ajustados pelos réus na conta corrente que mantinham 

com o banco autor. O Juízo da 3ª Vara de Jaciara, apreciando embargos 

opostos, acolheu a preliminar de impropriedade da via eleita para extinguir, 

sem análise de mérito, o procedimento monitório, sob as justificativas de 

que “(…) o autor pretende, com esta ação, a cobrança de valores 

relativos a parcelas não pagas de dois contratos ‘Crédito Parcelado Pré 

Premier’, mas não juntaram os contratos aos autos (…)”, bem como que 

“(…) o autor … não trouxe aos autos o contrato de abertura de crédito em 

conta corrente firmado pelos requeridos, mas tão somente a proposta de 

abertura de conta corrente, documento que não faz prova escrita hábil a 

propositura da lide monitória.” (fl. 164) Daí a presente apelação, donde a 

instituição financeira recorrente objetiva cassar essa decisão terminativa, 

com amparo em razões que passo a apreciar. Foram agregados à petição 

inicial os seguintes documentos: contrato de abertura de crédito em conta 

corrente (fls. 12/14), proposta de abertura de conta corrente (fls. 16/20), 

termo de opção (fls. 21/22), termo de adesão e autorizações (fls. 24/26), 

extratos de movimentação bancária (fls. 28/53). Todos esses documentos 

referem-se à conta corrente nº 11019-76, da agência 0236, do banco 

apelante. Muito embora o magistrado sentenciante tenha assentado que 

inexistiu, da parte do banco apelante, a juntada do contrato de abertura de 

crédito em conta corrente, vê-se, sem grandes esforços e como visto, 

que tal documento encontra-se acostado ao caderno processual, o que 

confere, em primeiro plano, guarida à tese recursal. Além disso, tem-se 

que a despeito do Juízo a quo atestar que não constam os contratos 

denominados ‘Crédito Parcelado Pré Premier’, tem-se, in casu, indício de 

prova neste sentido, pois foram juntados os extratos de movimentação 

bancária da conta corrente, onde se verifica a transferência do aporte 

financiado aos apelados (fl. 118). Nesta ordem de idéias, o fato da 

instituição financeira apelante não ter trazido aos autos os contratos de 

financiamento eletrônico em conta corrente não significa, por si só, 

estarem ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, muito menos, as condições da ação, pois, a documentação 

trazida com a peça de ingresso, demonstrativa da existência da relação 

jurídica entre os litigantes e da inadimplência dos recorridos, é suficiente 

para o regular trâmite do procedimento monitório. Ainda que não bastasse, 

importa registrar que os apelados, ao apresentarem os competentes 

embargos à monitória, afirmaram, expressamente, que “(…) se viram 

obrigados a se socorrerem de aporte econômico junto à Instituição 
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Financeira embargada. Tais aportes geraram saldos devedores na conta 

corrente bancária dos embargantes, os quais, não obstante o esforço 

realizado já durante anos, não vêm conseguindo saldar.” (fl. 67). De se 

notar, portanto, que os próprios apelados confessaram a realização dos 

negócios tidos por inexistentes pelo julgador monocrático, o que denota a 

prova do fato alegado pelo apelante e o princípio de prova escrita sem 

eficácia de título executivo apto a aparelhar a ação monitória, tal como 

prevê o art. 1.102-A, do CPC. Nulo, por conseguinte, o ato judicial 

hostilizado. Impraticável, todavia, que este Tribunal possa julgar deste logo 

a lide, a teor do art. 515, § 3º, do CPC, eis que inexistente pedido expresso 

nesse sentido do banco apelante. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso, para cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos 

à Comarca de origem. Custas pelos Apelados. É o voto. (TJMT, Ap 

130175/2008, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2009, Publicado no DJE 

19/11/2009) Por esta razão, rejeito a preliminar de carência de ação 

arguida pelo embargante. Ultrapassada a preliminar arguida, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Desde já, em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair os encargos apontados como 

ilegais/abusivos pelo embargante, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Já os meios de 

prova admitidos em serão o documental e o pericial. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 6º, inciso 

VIII do CDC, visto ser inequívoca a aplicação das normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. Saneado o 

processo, designo audiência de tentativa de conciliação perante o CEJUSC 

local para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 15h00min. Frustrada a 

conciliação, saem as partes intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sugerirem outros pontos controvertidos, bem como especificarem as 

provas que pretendem produzir. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DAVOGLIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CHUPEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1006685.10.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Modificação 

de Guarda ajuizada por Carolina Davoglio em face de Marcos Antonio 

Chupel, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial de Id. 11202462, instruída com documentos diversos. 

Decisão inicial, Id. 11290503. Certidão positiva de citação e intimação, Id. 

11779934. A seguir, foi inserida a contestação e os documentos 

apresentados pelo requerido, Id. 12552285 e ss. Determinou-se a 

intimação da parte para apresentar impugnação, bem como a elaboração 

de estudo psicossocial, Id. 13159347. Impugnação à contestação, Id. 

13556349. Parecer ministerial, Id. 13591229. É o breve relato. Decido. 

Estando as partes devidamente representadas, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. 

Desde já, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 13 de Fevereiro de 2018, às 14h00min, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC, se for o 

caso. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

Autos n. 1005242-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 18 de Fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Autos n. 1006245-77.2018.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 04 de Fevereiro de 2019, às 08h00min, a ser 

realizada no CEJUSC desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1003765-97.2016.8.11.0040. Vistos etc. Efetivado o bloqueio via 

BACENJUD (id. 13446287), os executados se manifestaram em id. 

13555848, alegando a impenhorabilidade da quantia penhorada (R$ 

18.058,32) ao argumento de que referido valor é destinado ao pagamento 

dos funcionários da empresa executada Agriceres Comércio e 

Representações LTDA. Encartaram aos autos os documentos de id. 

13555850 e ss. Manifestação do exequente pela manutenção da penhora 

ou, alternativamente, o montante correspondente a 30% (trinta por cento). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Sem 

delongas, em que pese os argumentos dos executados, entendo que não 

restou evidenciado que a quantia penhorada na conta do sócio/executado 

Gilmar Antonio Lopes seria utilizada para pagamento dos funcionários. 

Além disso, não houve demonstração de que a quantia bloqueada é 

essencial para o pagamento do quadro funcional, ou que tais valores 

sejam indispensáveis ao exercício da atividade empresarial. Enfim, não 

basta simples alegação de impenhorabilidade, mostra-se fundamental a 

comprovação de que a verba bloqueada ostenta essa natureza, o que não 

ocorreu na hipótese em tela. Aliado a isso, frisa-se que a quantia 

penhorada nem mesmo estava na conta da pessoa jurídica. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de id. 13555848. No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BASSANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ZILMA DE LIMA SILVA (RÉU)

 

1000195-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 6 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004780-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR(A))

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGACAO E PORTOS (RÉU)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

 

1004780-33.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 6 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003237-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA MARCHIOTE OAB - SP279314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE REOLON PASTORIO (REQUERIDO)

 

1003237-92.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 6 de novembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199051 Nr: 9134-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

PARTE REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116191 Nr: 7255-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7255-18.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 965.197.621-72, RG: 

1.413.430-6 SSP MT, FILIAÇÃO: JOSÉ BENJAMIM DE OLIVEIRA E MARLY 

PEREIRA DE OLIVEIRA, DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1984

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

15.744,94. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A Requerente é uma 

Cooperativa de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, 

podendo emprestar dinheiro a seus associados, inclusive com taxas de 

juros diferenciadas e outras cláusulas a mais, não incidindo o Código de 

Defesa do Consumidor nas relações decorrentes disso, visto que se trata 

de cooperativa e, ainda, de negócios e transações com seus associados. 

O Requerido celebrou com a Requerente um Contrato de Concessão de 

Limite de Crédito Pré-aprovado, segundo o qual, o limite de crédito aberto é 

disponibilizado por meio de crédito naconta corrente mantida pelo 

Associado junto a Requerente, sendo que cada utilização do limite de 

crédito corresponde a um empréstimo com prazo de pagamentos, 

vencimentos e encargos próprios, observadas as demais condições 

estabelecidas no contrato. Conforme cláusula FORMA DE PAGAMENTO, o 

Associado deverá restituir à Requerente a totalidade do capital 

emprestado, acrescido de juros devido em prestações na periodicidade 

acordada, cujo número e valor são informados no momento da 

contratação do empréstimo. Ademais, referida cláusula prevê que a 

liquidação de qualquer quantia devida em razão do empréstimo será 

efetuada mediante débito na conta corrente de titularidade do Associado, 

sendo que para tanto, a Requerente ficou instruída, em caráter irrevogável 

e irretratável a debitar da conta corrente de titularidade do Requerido os 

valores exigíveis. As partes também ajustarem o vencimento antecipado 

das obrigações decorrentes do referido contrato firmado entre as partes, 

sendo facultado à Requerente considerar antecipadamente vencidos os 

empréstimos concedidos, com a falta de pagamento de qualquer uma das 

parcelas no prazo fixado, ou ainda, em razão da incidência das demais 

hipóteses previstas no contrato, tornando-se exigível o saldo devedor 

integral com todos os encargos ajustados. Dentre os encargos moratórios, 

as partes também estabeleceram, em caso de inadimplência, uma multa 

moratória no valor de 2%, bem como honorários advocatícios judiciais 

fixados em 10%. NO dia 29 de outubro de 2013 a Requerente liberou 

empréstimo, a título de limite de crédito, pré-aprovado, junto à conta 

corrente do requerido, cujo número é B30635167-4, contraindo um 

empréstimo no valor de R$ 7.500,00.(...) Portanto, não obstante a 

Requerente tenha cumprido integralmente com suas obrigações, o mesmo 

não se sucedeu por parte do Requerido, posto que, até a presente data, 

ainda não efetuou o pagamento integral do empréstimo em questão, 

estando o mesmo inadimplido e vencido, totalizando o débito, devidamente 
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atualizado até 22 de julho de 2014, o valor de R$ 14.032,93, que acrescido 

da multa pactuada de 2% no valor de R$ 280,66, totaliza o valor de R$ 

14.313,59, que acrescido dos honorários de 10%, no valor de R$ 

1.431,36, totalizando o valor de R$ 15.744,94, conforme demonstra a ficha 

gráfica com a evolução do débito.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.De início, anoto que o presente feito 

encontra-se inserido na Meta 2, devendo a Secretaria da Vara dar 

prioridade no cumprimento das determinações exaradas.No mais, 

considerando as tentativas infrutíferas de citação pessoal, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo 

constar as advertências de praxe.Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses do demandado, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Após, manifeste-se o autor, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.Juíza de Direito. Eu, Sandra 

C.R.Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 5 de novembro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 197018 Nr: 7974-58.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Nessa toada, considerando que, nos termos do art. 22, inciso III, alínea “n” 

da LRF compete ao Administrador Judicial representar a massa falida em 

juízo, intime-se o Administrador Judicial da massa falida em questão para, 

no prazo de 10 (Dez) dias, apresentar aditivo/modificativo à sua proposta 

de honorários, fazendo incluir valor necessário a abranger todas as 

despesas com honorários advocatícios e contábeis, podendo, inclusive 

contratar auxiliares para o bom desempenho de suas atribuições.Para fins 

de nortear a proposta a ser apresentada, desde já, anoto que, s.m.j, as 

propostas de prestação de serviço encartadas às fls. 83/84, fl. 90 fls. 

24/25 mostram-se demasiadamente onerosas para a massa falida, se 

considerarmos a projeção do seu passivo e ativo.Intimem-se. Ciência ao 

MPE.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157285 Nr: 7680-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALS, AJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIBDPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos n. 7680-74.2016.811.0040 – Código Apolo: 157285.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do mérito, INTIME-SE a requerente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181922 Nr: 10239-67.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DA COSTA BARROS, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO CAIO SANT'ANA - 

OAB:4842/RO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos n. 10239-67.2017.811.0040 – Código Apolo: 181922.

 Vistos etc.

 Em consonância com a manifestação do Administrador Judicial (fls. 

39/40), com o qual aquiesceu o Parquet (fls. 41/42), INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

comprovantes de pagamento das parcelas, a fim de demonstrar a data do 

efetivo desembolso.

 Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação.

 Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126193 Nr: 3122-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA COSTA DE MELO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - 

OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3122-93.2015.811.0040 – Código Apolo: 126193.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 92.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 2271-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, RAFFAELA 

SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 Autos n. 2271-98.2008.811.0040 – Código Apolo: 45332.
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 Vistos etc.

 Ante a manifestação conjunta das partes (fls. 351/352), EXPEÇA-SE o 

competente alvará de liberação da quantia depositada nos autos.

 No mais, INTIME-SE o exequente para informar quanto a quitação do 

débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, PROCEDA a Secretaria da Vara o desbloqueio dos veículos 

indicados no petitório de fls. 351/352.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 2249-16.2003.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVCERDIEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 Autos n. 2249-16.2003.811.0040 – Código: 18086.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Infrutíferas as providências acima e, ante o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, PROCEDAM-SE as anotações devidas, na forma 

do art. 134, §1º, do CPC.

 No mais, CITEM-SE consoante disposto no art. 135 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 7476-93.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERCLEY DA COSTA LIMA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n. 7476-93.2017.811.0040 – Código Apolo: 177407.

 Vistos etc.

 Diante da manifestação do requerente de fls. 83/84, INTIMEM-SE para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, a recuperanda e a 

Administradora Judicial e, em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4588-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4588-25.2015.811.0040 – Código: 128668.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 9681-37.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, ARIEL AUTOMOVEIS, CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604, Patrícia 

Carliene Barros Giacomoli - OAB:, Roberto César da Silva - OAB:, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:

 Autos n. 9681-37.2013.811.0040 – Código Apolo: 106633.

 Vistos etc.

 Sem delongas, intempestivos os embargos de declaração, conforme 

certidão de fl. 364, DEIXO de apreciá-lo.

 No mais, PROSSIGA no cumprimento da decisão de fls. 290/291.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 194314 Nr: 6481-46.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ANTONIO CARLOT, LILIANE CARLOT, VILMAR 

DAPPER, CAROLINA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:OAB/AM10.856, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 Conforme já exposto acima, considerando que a alegada 

impenhorabilidade está estribada no argumento de pequena propriedade 
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rural, a qual constitui matéria de ordem pública, evidentemente não está 

sujeita ao prazo decadencial invocado pelo réu, razão porque rejeito 

também a preliminar de decadência arguida. Aliás, pela mesma razão 

cumpre rejeitar a tese de prescrição e decadência da pretensão de 

nulidade dos avais prestados, já que, conforme dito exaustivamente nos 

parágrafos acima, toda a alegação da parte autora gravita em torno de 

matéria de ordem pública.Ultrapassadas as preliminares e as questões 

prejudiciais de mérito arguidas, declaro o processo saneado.Desde já, em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre os requisitos legais necessários à caracterização da 

impenhorabilidade dos imóveis rurais, quais sejam: 1) pequena 

propriedade rural; 2) propriedade de uso familiar; c) propriedade 

trabalhada pela família e de onde é retirado o sustento; d) débito 

decorrente da atividade produtiva, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Por oportuno, anoto 

que, na hipótese concreta em exame, os meios de prova admitidos em 

serão o documental, pericial e o testemunhal.Nos termos do art. 357, III do 

NCPC, o ônus da prova observará a regra inserta no art. 373 do NCPC, já 

que, alegando os autores a impenhorabilidade dos imóveis, presume-se, 

até prova em contrário, que o débito exequendo decorre da atividade 

produtiva desenvolvida nos mesmos, o que, em tese, afasta a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. 

Portanto, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze dias) 

sugerirem outros pontos eventualmente controvertidos, bem como 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005431-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a concessão do 

prazo requerido em id. 16059902. ANOTE-SE. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002001-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA ILONA CASTILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacques Feller (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002001-08.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do demandado, devendo ainda a Secretaria da Vara 

providenciar a redesignação da audiência de conciliação perante o 

CEJUSC. Em caso negativo, COLHA-SE o parecer ministerial. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA (EXECUTADO)

LOJA JL LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004745-10.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando 

frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001430-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001430-71.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a intimação da parte executada. Em caso negativo, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005198-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIARA DE LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR DURANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005198-05.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CASSIARA DE LIMA RODRIGUES EXECUTADO: ADELIR DURANTE Vistos 

etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos promovida por KETLYN 

CRISTINA RODRIGUES DURANTE representada pela genitora CASSIARA 

DE LIMA RODRIGUES em desfavor de ADELIR DURANTE, todos 

devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, que veio acompanhada dos documentos de Id. 10201421 e 

seguintes. No despacho inicial, determinou-se a citação do executado 
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para pagamento no prazo de 03 (três) dias, Id. 10390817. Citado, o 

executado apresentou justificativa em Id. 12372797/ 12373206. A 

exequente manifestou-se acerca da justificativa em Id. 13253929. 

Manifestação do Parquet em Id. 13408096 Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Suscita o executado, em síntese, 

a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título ora executado, eis 

que visa o pagamento de prestação in natura sob o rito da execução de 

alimentos. Aduz, em síntese, que ao se valer das informações obtidas 

junto a Unimed acerca dos valores correspondentes ao plano de saúde da 

menor, a exequente demonstra a iliquidez do título ora executado, ante a 

informação de que a menor não é beneficiária do referido plano desde o 

ano de 2015. Além disso, impugna os cálculos apresentados, pugnando 

pela incidência de juros de mora e correção monetária somente após a 

citação. Ao final, apresenta proposta de acordo a exequente. Pois bem. 

Primeiramente, convém destacar que o acordo celebrado entre as partes 

fora devidamente homologado judicialmente (processo de nº 112722), o 

qual estabeleceu expressamente o pagamento pelo executado do plano de 

saúde Unimed em favor da menor a partir de 15/10/2014. Nesta toada, 

ressai dos autos que após a avença, o executado deixou de efetuar o 

pagamento do referido plano, o que inclusive ocasionou o cancelamento 

do mesmo, como informado pela própria empresa em manifestação de Id. 

10201421 - Pág. 18-22. Sendo assim, evidencia-se que a exequente, ao 

trazer aos autos os valores informados pela Unimed, comprovou a liquidez 

e certeza da obrigação perquirida. Ademais, observa-se que a prestação 

in natura é perfeitamente exigível, podendo inclusive ser objeto de 

execução de alimentos sob o rito da coerção. Acerca do assunto, 

observa-se o entendimento recente da 5º Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO ACORDO DE 

ALIMENTOS DESPESAS ESCOLARES - EXECUÇÃO ALEGADA 

LITISPENDÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO DESCUPRIMENTO DO 

ACORDO GRADE CURRICULAR ESCOLAR NÃO EXCEPCIONALIDADE 

ALIMENTOS IN NATURA CARÁTER ALIMENTAR RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. Os alimentos prestados in natura revestem-se de caráter alimentar, 

diferenciando-se apenas pela forma de prestação dos alimentos, não o 

instituto em si. 4. O fato de estar cumprindo com o pagamento em pecúnia 

dos alimentos não retira a legitimidade do credor em perseguir o 

pagamento da outra parcela a ser paga in natura, por meio da execução 

de alimentos pelo rito da coerção. 5. Recurso desprovido. (TJ-DF 

Processo 0700589-86.2017.8.07.0000. Órgão Julgador: 5ª Turma Cível. 

Publicado no DJE: 22/06/2017. Julgamento: 1 de Junho de 2017. Relator: 

JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS) Desse modo, conclui-se que 

embora diversa da pensão alimentícia, a natureza alimentar da prestação 

in natura (plano de saúde) também possui caráter alimentar, de modo que, 

em consonância ao parecer ministerial de Id. 13286670, não merece 

prosperar a exceção arguida pelo executado. Ademais, consoante 

entendimento pacificado do STJ os juros de mora e correção monetária 

incorrem a partir do vencimento da prestação alimentícia, e não da data da 

citação, não assistindo razão ao executado quanto a impugnação ao 

cálculo apresentado. Ante o exposto, REJEITO a justificativa apresentada 

pelos fundamentos supracitados. Por conseguinte, e visando dar 

continuidade à presente execução, INTIME-SE a exequente para 

manifestar-se, requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON APARECIDO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001344-03.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando a recente 

busca através do sistema Bacenjud (07/08/2018), a qual restou infrutífera, 

DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. Sendo exitosa a busca, 

EXPEÇA-SE o necessário a penhora, LAVRANDO-SE o respectivo termo, 

na forma do art. 845, § 1º, do CPC. Após, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. Por outro lado, restando infrutífera, conclusos para realização 

de busca através do INFOJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000757-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000757-15.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

carta de intimação do autor acerca da perícia designada não foi entregue 

(id. 14734377), INTIME-SE a expert para informar nos autos nova data 

para realização da perícia médica. INTIMEM-SE as partes, inclusive, o 

autor, pessoalmente, através de Oficial de Justiça, uma vez que se trata 

de ato personalíssimo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001060-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001060-58.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002819-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DA CRUZ MOURA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002819-91.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 
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insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, caso 

reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online, diante das 

inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 

5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF 

do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GREFF (EXECUTADO)

STUMPF E STUMPF LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000408-75.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento dos valores indicados em id. 15418644, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002323-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

ARI BERNO (EXECUTADO)

INES JUSTINA BERNO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002323-96.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 16086494, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004734-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORINDO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004734-78.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 16090554, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004973-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. (AUTOR(A))

STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004973-48.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do patrono da parte exequente (id. 16085297), verifica-se 

que o mesmo não comprovou satisfatoriamente o determinado no art. 112 

do CPC , haja vista que nada encartou a fim de comprovar que houve a 

comunicação ao mandante acerca da renúncia. Desta feita, INTIME-SE o 

douto causídico para demonstrar a cientificação dos mandantes, na forma 

do art. 112 do CPC. Comprovado nos autos a ciência do mandante e, 

decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem que tenha sido regularizada a 

representação processual, INTIME-SE a parte exequente para que sane a 

irregularidade, bem como para se manifeste quanto a quitação integral da 

obrigação constante da exordial. Em seguida, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006410-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERI BORGES REGITANO (REQUERIDO)

VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1006410-27.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006372-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRO ANDREI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006372-15.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006200-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MELO ROMEIRO (RÉU)

PAULO MELO ROMEIRO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006200-73.2018.8.11.0040 Vistos etc. De início, anoto que 

embora o autor não tenha procedido a juntada do comprovante aos autos, 

houve o recolhimento das custas e taxa judiciária. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006404-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAETANO DOS SANTOS VAILATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006404-20.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004013-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLINTON MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004013-29.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento dos valores indicados em id. 16211542, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000583-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE MARIA TRASEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000583-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por NILCE MARIA TRASEL em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada dos documentos 

de id. 4876047 e ss. Despacho inicial, id. 12986213. A contestação se 

acha encartada em id. 14309108. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, inépcia em razão da ausência de requerimento 

administrativo. Sustentou ainda, a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da 

juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos autos os 

documentos de id. 14309114 e ss. Impugnação à contestação, id. 

16221762. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a análise das 
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preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO 

PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a parte demandada, pois a Lei 

n. 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a 

seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir da parte 

autora em razão da pendência do requerimento administrativo. Em que 

pese tal alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, 

haja vista que não obstante esta magistrada já tenha declarado 

posicionamento em sentido contrário em outras demandas, frente ao 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela parte 

demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar levantada. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL Sem delongas, no tocante a preliminar em tela anoto que 

resta prejudicada a sua análise em razão do julgamento do AI n. 

1003671-07.2018.8.11.0000. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

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

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

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

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006083-19.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da informação de 

que a requerida foi transferida da unidade prisional de Colider (id. 

15861756, p. 16), INDEFIRO, por ora, a citação editalícia. Sem prejuízo, em 

consulta ao Sistema Apolo, verifico que a demandada encontra-se presa 

na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT. Desta 

feita, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT para citação. 

Caso decorrido o prazo sem manifestação da requerida, desde já, em 

consonância com o disposto no art. 72, II, do CPC, NOMEIO como Curador 

Especial a Defensoria Pública desta Comarca, para defender os 

interesses da demandada. CIENTIFIQUE-SE a DPE da nomeação, 

INTIMANDO-A para manifestação no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000811-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIATRICE DE AQUINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO JOSE NEPOMUCENO DE MENDONÇA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000811-10.2018.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, sendo 

inexitosa a penhora online, desde já, DEFIRO o requerimento de penhora 

sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome 

do executado. No ponto, preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Ocorre que, o parágrafo segundo 

do mesmo artigo prevê uma exceção à regra de impenhorabilidade que 

assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à 

hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, 

independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 

a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 

observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Sendo assim, 

tratando de verba alimentar inegável que a impenhorabilidade disposta no 

inciso IV do art. 833 deve ser afastada. Por fim, caso reste infrutífera e/ou 
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parcialmente exitosa a penhora online, diante das inovações trazidas pelo 

art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo 

legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001458-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIEL OTOWICZ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001458-39.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, sendo 

inexitosa a penhora online, desde já, DEFIRO o requerimento de penhora 

sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome 

do executado. No ponto, preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Ocorre que, o parágrafo segundo 

do mesmo artigo prevê uma exceção à regra de impenhorabilidade que 

assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à 

hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, 

independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 

a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 

observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Sendo assim, 

tratando de verba alimentar inegável que a impenhorabilidade disposta no 

inciso IV do art. 833 deve ser afastada. Por fim, caso reste infrutífera e/ou 

parcialmente exitosa a penhora online, diante das inovações trazidas pelo 

art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo 

legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003208-13.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, CUMPRA-SE 

integralmente o constante no primeiro parágrafo da decisão de id. 

9599468, procedendo as alterações necessárias relativamente a classe 

processual, passando a contar que se trata de cumprimento de sentença. 

No mais, em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. 

REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001276-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento dos valores indicados em id. 16254826, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001858-53.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o 

resultado da penhora online, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005432-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005432-50.2018.8.11.0040 Vistos etc. CIENTE, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI 1011601-76.2018.8.11.0000. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LODI RISSINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002795-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BEATRIZ LODI RISSINI RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais 

e morais proposta por BIATRIZ LODI RISSINI em desfavor de BANCO BMG 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que no mês de março do corrente ano, ao verificar seu holerite, a 

requerente notou desconto no valor de R$ 934,93 (novecentos e trinta e 

quatro reais e noventa e três centavos), decorrentes de contrato de 

empréstimo em seu nome, supostamente firmados com a requerida. Afirma 

que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo junto a empresa 

requerida, razão pela qual não reconhece a origem dos descontos 

efetuados, alegando ser vítima de fraude. Assim, pugna pela concessão 

da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a imediata 

suspensão da cobrança e dos lançamentos mensais realizados junto a 

folha de pagamento da autora, bem como a retirada de seu nome do 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer indenização 

por danos morais. Com a inicial vieram os documentos de ID. 13405975 e 

ss. Indeferida a AJG (Id. 13510311), determinou-se o recolhimento das 

custas processuais, tendo sido cumprida a determinação pela autora em 

Id. 13970783 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, é importante registrar que, assim 

como todos os operadores do direito, este Juízo também vem enfrentando 

dificuldades em operar os processos do PJE. No caso em tela, 

considerando que após inserir a petição inicial, fora determinado a parte 

autora o recolhimento das custas processuais, tendo sido inserida outra 

petição para tanto, o processo foi automaticamente enviado para a caixa 

de despachos de processos que já se encontram em andamento, o que 

ensejou o retardamento da análise da tutela pretendida. Feitas as devidas 

considerações, passa a análise dos pedidos expostos na exordial. 

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a requerente 

pretende obter, liminarmente, a imediata suspensão dos lançamentos 

mensais realizados junto ao seu holerite pela empresa requerida, bem 

como a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Pois bem. In 

casu, os requisitos para a concessão dos pedidos formulados são: a 

existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) 

e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora). 

Assim, analisando os elementos colacionados à exordial, quanto ao pedido 

de suspensão da cobrança e do lançamento das parcelas relativas ao 

contrato de empréstimo junto a empresa requerida, tenho que tais 

requisitos legais encontram-se preenchidos. Com efeito, está demonstrada 

a verossimilhança das alegações da autora, ante a juntada aos autos de 

Boletim de Ocorrência que sustenta as alegações iniciais (Id. 13405975 - 

Pág. 7-8). Além disso, através do demonstrativo de cálculo da folha de 

pagamento é possível verificar o efetivo desconto do valor de R$ 934,93 

junto aos seus subsídios (Id. 15692391). Por sua vez, o periculum in mora 

é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação ao direito da parte, uma vez que tais descontos indevidos em 

seus proventos podem acarretar prejuízos alimentares, merecendo, 

portanto, providência imediata. Mais a mais, o provimento antecipado é 

perfeitamente reversível, pois, o que se garantiria seria, exclusivamente, a 

imediata suspensão da cobrança e dos lançamentos mensais realizados 

junto aos proventos da autora, de modo que se afasta, prima facie, a 

possibilidade de ocorrência de dano de caráter irreversível que prejudique 

a demandada. Em situações análogas, é o entendimento prevalente: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA 

QUANTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS – INDÍCIOS DE FRAUDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a 

autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo sub 

judice e havendo indícios de fraude, prudente que se aguarde a instrução, 

a fim de que seja comprovado, primeiro, a existência da contratação e, 

segundo, se as assinaturas constantes nos ditos contratos rebatidos são, 

de fato, da demandante, o que só pode ser apurado mediante prova 

técnica. No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação, concebo que, no caso dos autos, a não concessão da medida 

requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte 

Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de 

natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter 

acordado. Assim, manter as cobranças acarretaria mais prejuízo à parte 

autora/agravada do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu 

eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação 

em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais 

ajustadas. (TJ-MT SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos carreados à exordial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão do pedido de suspensão dos 

descontos em seus vencimentos. Noutra senda, no que se refere ao 

pedido de retirada do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

insta salientar que não se encontram presentes o fumus boni iuris e 

periculum in mora necessários, uma vez que a autora sequer demonstrou 

a inscrição de seu nome junto a quaisquer cadastros, de modo que 

referido pedido não merece guarida. Assim, diante de todo o exposto e, 

levando-se em conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a imediata suspensão dos lançamentos mensais 

realizados junto aos vencimentos da autora decorrente do contrato 

indicado na exordial junto a requerida, por conta da dívida em discussão 

nos presentes autos, até posterior deliberação deste Juízo. CITE-SE 

conforme requerido na inicial, devendo constar as advertências de praxe 

(arts. 285 e 319 do CPC). CONSIGNE-SE a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez que tal 

requerimento foi formulado pelo autor na inicial. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, que poderão ser revogados a qualquer 

tempo, nas formas da lei. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000238-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AGUIAR SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n° 1000238.06.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo em face de 

Fernando Aguiar Silva, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 4675437, acompanhada de 

documentos diversos. De pronto, determinou-se a apresentação dos 

comprovantes de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

Id. 4915289. Em seguida, a parte autora requereu a juntada dos 

comprovantes, Id. 4985779. Decisão inicial, Id. 8167854. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do requerido, Id. 9979865. O 

banco-autor requereu a expedição de mandado de citação do réu, visto 

que o AR foi recebido por pessoa diversa, Id. 10101525. Expedido o 

mandado, a citação pessoal do requerido restou frutífera, Id. 12176147. 

Em seguida, o requerido apresentou embargos à ação monitória, 

consoante razões expostas na petição de Id. 12357790. Certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação do requerido, Id. 12768225. 

Impugnação aos embargos monitórios, Id. 13874163. É o breve relato. 

Decido. De largada, urge rejeitar a preliminar arguida pelo embargante, 

visto ser entendimento pacificado perante nossos tribunais estaduais, bem 

como junto ao STJ que o contrato de abertura de conta corrente, instruído 

com o extrato de evolução da dívida, constitui documento hábil a amparar 

o ajuizamento de ação monitória, como se deu no caso em comento. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. 

CHEQUE ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS COM MATÉRIA 

REVISIONAL. PROVA ESCRITA. Consoante jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sua Súmula nº 247, o 

contrato de abertura de conta corrente, devidamente acompanhado do 

extrato de evolução da dívida, é documento hábil ao ajuizamento de ação 

monitória. JUROS REMUNERATÓRIOS. É entendimento consolidado por 

esta Câmara que, para a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa 

média de mercado, é imprescindível a demonstração da abusividade e o 

cotejo entre os percentuais contratados e aqueles disponibilizados 

mensalmente pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. O recurso de 

apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença 

hostilizada não pode ser conhecido pelo juízo ad quem. Inteligência do art. 

514, II, do Código de Processo Civil. Caso em que a recorrente discorre 

genericamente sobre a abusividade da capitalização dos juros 

remuneratórios, enquanto a decisão hostilizada, em verdade, reconheceu 

a ausência de provas acerca de sua incidência. Ausência de ataque 

mínimo aos fundamentos exarados na sentença, que impõe o não 

conhecimento do apelo no ponto. Precedentes desta Corte. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. Inexiste óbice à concessão dos benefícios da lei 1.060/50 à 

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, sendo imprescindível, no 

entanto, a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e 

demais despesas processuais. Neste sentido, a declaração prevista no 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 é revestida de presunção relativa, não sendo 

capaz, por si só, de conferir verossimilhança às alegações do postulante. 

Na hipótese, os documentos acostados pela recorrente não permitem que 

se conclua pela sua hipossuficiência de recursos, a ponto de não poder 

arcar com as custas do presente processo, impondo-se a manutenção da 

decisão do juízo a quo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Deve ser mantido 

o percentual fixado pelo juízo de origem (10% sobre o valor da 

condenação), com base nos vetores do art. 20, § 3º, do CPC, uma vez 

que se mostra de acordo com os parâmetros aplicados por este Colegiado 

em ações semelhantes. Conheceram em parte do apelo e, na parte 

conhecida, negaram-lhe provimento. Unânime. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70067086934, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 11/11/2015) Cuida-se, originariamente, 

de ação monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO em desfavor de ELI ROBERTO PINTO e sua esposa RUTE 

GUIMARÃES PINTO, visando o recebimento de R$62.397,64 (sessenta e 

dois mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

fruto do inadimplemento de dois contratos de financiamento, 

eletronicamente ajustados pelos réus na conta corrente que mantinham 

com o banco autor. O Juízo da 3ª Vara de Jaciara, apreciando embargos 

opostos, acolheu a preliminar de impropriedade da via eleita para extinguir, 

sem análise de mérito, o procedimento monitório, sob as justificativas de 

que “(…) o autor pretende, com esta ação, a cobrança de valores 

relativos a parcelas não pagas de dois contratos ‘Crédito Parcelado Pré 

Premier’, mas não juntaram os contratos aos autos (…)”, bem como que 

“(…) o autor … não trouxe aos autos o contrato de abertura de crédito em 

conta corrente firmado pelos requeridos, mas tão somente a proposta de 

abertura de conta corrente, documento que não faz prova escrita hábil a 

propositura da lide monitória.” (fl. 164) Daí a presente apelação, donde a 

instituição financeira recorrente objetiva cassar essa decisão terminativa, 

com amparo em razões que passo a apreciar. Foram agregados à petição 

inicial os seguintes documentos: contrato de abertura de crédito em conta 

corrente (fls. 12/14), proposta de abertura de conta corrente (fls. 16/20), 

termo de opção (fls. 21/22), termo de adesão e autorizações (fls. 24/26), 

extratos de movimentação bancária (fls. 28/53). Todos esses documentos 

referem-se à conta corrente nº 11019-76, da agência 0236, do banco 

apelante. Muito embora o magistrado sentenciante tenha assentado que 

inexistiu, da parte do banco apelante, a juntada do contrato de abertura de 

crédito em conta corrente, vê-se, sem grandes esforços e como visto, 

que tal documento encontra-se acostado ao caderno processual, o que 

confere, em primeiro plano, guarida à tese recursal. Além disso, tem-se 

que a despeito do Juízo a quo atestar que não constam os contratos 

denominados ‘Crédito Parcelado Pré Premier’, tem-se, in casu, indício de 

prova neste sentido, pois foram juntados os extratos de movimentação 

bancária da conta corrente, onde se verifica a transferência do aporte 

financiado aos apelados (fl. 118). Nesta ordem de idéias, o fato da 

instituição financeira apelante não ter trazido aos autos os contratos de 

financiamento eletrônico em conta corrente não significa, por si só, 

estarem ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, muito menos, as condições da ação, pois, a documentação 

trazida com a peça de ingresso, demonstrativa da existência da relação 

jurídica entre os litigantes e da inadimplência dos recorridos, é suficiente 

para o regular trâmite do procedimento monitório. Ainda que não bastasse, 

importa registrar que os apelados, ao apresentarem os competentes 

embargos à monitória, afirmaram, expressamente, que “(…) se viram 

obrigados a se socorrerem de aporte econômico junto à Instituição 

Financeira embargada. Tais aportes geraram saldos devedores na conta 

corrente bancária dos embargantes, os quais, não obstante o esforço 

realizado já durante anos, não vêm conseguindo saldar.” (fl. 67). De se 

notar, portanto, que os próprios apelados confessaram a realização dos 

negócios tidos por inexistentes pelo julgador monocrático, o que denota a 

prova do fato alegado pelo apelante e o princípio de prova escrita sem 

eficácia de título executivo apto a aparelhar a ação monitória, tal como 

prevê o art. 1.102-A, do CPC. Nulo, por conseguinte, o ato judicial 

hostilizado. Impraticável, todavia, que este Tribunal possa julgar deste logo 

a lide, a teor do art. 515, § 3º, do CPC, eis que inexistente pedido expresso 

nesse sentido do banco apelante. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso, para cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos 

à Comarca de origem. Custas pelos Apelados. É o voto. (TJMT, Ap 

130175/2008, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2009, Publicado no DJE 

19/11/2009) Por esta razão, rejeito a preliminar de carência de ação 

arguida pelo embargante. Ultrapassada a preliminar arguida, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Desde já, em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair os encargos apontados como 

ilegais/abusivos pelo embargante, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Já os meios de 

prova admitidos em serão o documental e o pericial. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 6º, inciso 

VIII do CDC, visto ser inequívoca a aplicação das normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. Saneado o 

processo, designo audiência de tentativa de conciliação perante o CEJUSC 

local para o dia 11 de Fevereiro de 2019, às 15h00min. Frustrada a 

conciliação, saem as partes intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sugerirem outros pontos controvertidos, bem como especificarem as 

provas que pretendem produzir. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 164 de 860



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1000131.93.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

presente processo tramita perante esta 1ª Vara Cível e não perante a 

Vara Especializada dos Juizados Especiais, certifique a Secretaria se o 

recurso apresentado foi interposto no prazo da apelação. Em caso 

positivo, prossiga-se, intimando-se as parte adversa para ofertar 

contrarrazões e, após, encaminhe o processo ao TJMT. Sendo 

intempestivo, certifique-se o trânsito em julgado e dê prosseguimento ao 

processo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001938-80.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o terceiro garantidor, se 

for o caso, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do CPC. Havendo pedido de penhora online, em 

sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO REIS FILHO OAB - SP379837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1001322.08.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Rescisão Contratual e Devolução de Quantia Paga c.c. Pedido de tutela 

Antecipada e Outros ajuizada por Feliz Reis Gonçalves em face de R.P. 

dos Santos Imóveis Eirelli ME, ambos qualificados nos autos, consoante 

fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 12257886, 

acompanhada de documentos diversos. De plano, indeferiu-se a liminar 

requerida, consoante decisão de Id. 12819618. A parte autora informou e 

comprovou nos autos a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 13326869 e ss. A tentativa de conciliação restou 

infrutífera, Id. 13733521. A seguir, a ré apresentou contestação e 

documentos, conforme se infere do Id. 12992887 e ss. Réplica à 

contestação, Id. 14742251. É o breve relato. Decido. De largada, verifico 

que estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, razão pela qual declaro o processo saneado. Desde já, em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre a alegada ilegalidade praticada pela ré quando do 

aditamento do contrato, elevação indevida do valor do imóvel, sem prejuízo 

de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) 

dias. Já os meios de prova admitidos em serão o documental, o pericial e o 

testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova 

observará o disposto no art. 6º, inciso VIII do CDC, visto que, no caso a 

existência de atividade organizada de loteamento e comercialização de 

unidades ao público com contratos de adesão, mostra-se suficiente a 

caracterizar a prática de atividade de fornecedor próprio do ramo 

imobiliário, o que, aliados aos demais pressupostos, configura relação de 

consumo. Saneado o processo, digam as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre eventuais outros pontos controvertidos, bem como sobre as 

provas que pretendem produzir, ficando cientes de que a ausência de 

manifestação ensejará no julgamento antecipado da lide. Por fim, determino 

à Secretaria da Vara que certifique acerca de eventual decisão proferida 

nos autos do AI interposto. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004630-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GNOATO (REQUERENTE)

ROBERTO RIOS GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA (REQUERIDO)

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004630-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

KARLA GNOATO, ROBERTO RIOS GNOATO REQUERIDO: CYNTHIA 

FURTADO FIGUEIRA SANTOS, DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA 

Vistos etc. Determinado o recolhimento das custas pela autora, a mesma 

requereu o recolhimento de custas ao final ou, subsidiariamente, o 

parcelamento de custas, Id. 16135305. Pois bem, inicialmente, INDEFIRO o 

recolhimento das custas ao final, pois apesar da revogação do item da 

CNGC que excluía qualquer possibilidade de pagamento das custas ao 

final do processo, certo é que tal prática deve ser encarada como 

exceção quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus. Não se olvida a 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, eis que não 

se trata de exoneração, mas tão somente de retardamento do 

recolhimento, contudo, deve ser demonstrada pela parte a necessidade 

provisória, o que não ocorreu no caso em tela. Não obstante, em virtude 

do valor da causa se revelar de grande monta, com fulcro na Seção 15, 

art. 468, §§6º, 7º e 8º da CNGC/MT, DEFIRO o recolhimento das custas 

judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 15 (quinze) de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. Posto 

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

proceder ao recolhimento da primeira parcela relativa as custas 

processuais, sob pena de extinção e arquivamento, na forma do disposto 

no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. Após a 

comprovação do pagamento da primeira parcela relativa as custas, 

façam-me os autos conclusos para análise do pedido liminar. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001502-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ABEL 

CRIVELARO JUNIOR Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de 

ABEL CRIVELARO JUNIOR, qualificados no presente feito, aduzindo que 

por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido 

destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e 

individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE a requerida para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002483-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO HENRIQUE TAUGINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002483-24.2016.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação do executado verifica-se que a mesma não observou o disposto 

no §1º, do art. 248 do CPC, eis que a correspondência foi recebida por 

terceira pessoa. Desta feita, a fim de evitar nulidade futura, DETERMINO a 

expedição de nova carta de citação, nos moldes do art. 248 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002915-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAMPAGNOLO MASCARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002915-09.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando frustrada a 

penhora via bacenjud, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE ROSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1000779.05.2018.8.11.0040 Exceção de Pré-Executividade 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Execução promovida pelo Banco do 

Brasil S/A em face de Valdecir de Rossi, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 4163765, 

acompanhada de documentos diversos. Após ser regularmente citado e 

intimado, o devedor apresentou Exceção de Pré-Executividade, conforme 

razões expostas na petição de Id. 9042714. Sobre a Exceção/Objeção 

apresentada, o credor manifestou-se pela petição de Id. 12681670. É o 

breve relato. Decido. Com efeito, a exceção de pré-executividade possui 

três características, sendo: atipicidade, eis que não existe amparo 

normativo sobre o instituto; limitação probatória, face a proibição de 

dilação probatória, e por fim a informalidade, devendo apresentada no 

processo executivo por simples petição, sem regras que estabelecem de 

prazos ou rigor em seu procedimento. Conforme posicionamento 

majoritário da doutrina e jurisprudência brasileiras, a Objeção/Exceção de 

Pré-Executividade somente é admissível quando tratar de matérias de 

ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, possuindo natureza 

jurídica de mero incidente processual. Portanto, admite-se a utilização da 

Objeção/Exceção de Pré-Executividade quando existente vício atinente à 

matéria de ordem pública, desde que, concomitantemente esteja presente 

prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nessa 

esteira, o excipiente alega ser o banco-autor carecedor do direito de ação, 

uma vez que é a União que detém legitimidade para ajuizamento da ação 

destinada a cobrança dos créditos rurais cedidos por força da MP 

2.196-3/2001, no que, razão lhe assiste, conforme entendimento 

consolidado pelo STJ, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO À UNIÃO. MP 

2.196-3/2001. REGULARIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do 

STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) 2. A Primeira Seção, no julgamento 

do Recurso Especial 1.123.539/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, 

assentou compreensão segundo a qual a MP 2.196-3/2001, editada para 

fortalecer as instituições financeiras federais, transferiu para a União os 

créditos titularizados pelo Banco do Brasil, sendo a execução fiscal o 

instrumento cabível para a respectiva cobrança, não importando a 

natureza pública ou privada dos créditos em questão. 3. A alegada 

violação aos arts. 286 e 290 do Código Civil não foi objeto de exame na 

origem, sendo certo que a mera declaração do Tribunal de origem quanto 

ao efetivo prequestionamento não supre o referido requisito, considerando 

a necessidade do exame específico da questão suscitada no recurso 

excepcional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1105500/RS, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, 

DJe 20/06/2017) Todavia, olvidou-se o excipiente que a presente 

execução tem por objeto apenas PARTE da operação de securitização 

que utilizou recursos do FCO. Melhor dizendo, a presente execução 

fundamenta-se na parte do FCO que permaneceu sob condução do Banco 

do Brasil, no valor de R$ 76.332,22 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e 

dois reais e vinte e dois centavos), sendo evidente a sua legitimidade para 

figurar no polo ativo da presente ação executiva. Derradeiramente, isto é, 

possuindo o Banco do Brasil S/A legitimidade para figurar no polo ativo da 
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presente execução, evidentemente que também não prospera a legação 

de incompetência deste Juízo, uma vez que houve cessão em favor da 

união de apenas parte do crédito. Com isso, totalmente desarrazoada as 

alegações de carência de ação por falta de interesse de agir e/ou 

ilegitimidade de parte e, via de consequência, a tese de incompetência da 

Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação. A toda 

evidência também não encontra amparou nos autos a tese relativa à 

prescrição do título que fundamenta a pretensão executória. Veja-se que 

o termo aditivo juntado aos autos foi firmado em 18/06/2002, com 

vencimento da última prestação para 31/10/2025, estando portanto, dentro 

do prazo prescricional insculpido no art. 206, § 3º, inciso VIII do CC. Aliás, 

consoante entendimento exposto pelo julgado abaixo, o termo inicial do 

prazo prescricional em questão é a data de vencimento da última parcela 

consignada na cédula, senão vejamos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – 

TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É aplicável à Cédula de Crédito Rural 

Hipotecária as normas de direito cambial, conforme disposto no art. 60 da 

Lei Uniforme de Genebra. Assim, o prazo prescricional é aquele previsto 

no art. 70 da referida lei, qual seja, de 03 (três) anos a contar do 

vencimento do título, o qual, consiste naquele consignado na cédula como 

data para pagamento da última parcela. (TJMT, ERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 28/05/2018) Portanto, considerando o entendimento 

jurisprudencial ora invocado, certo é que nem mesmo é possível o 

reconhecimento da prescrição com relação às parcelas vencidas em 

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, como pretende, subsidiariamente, o 

devedor. Refutadas as questões de ordem pública apresentadas pelo 

devedor, estando a execução instruída por título líquido, certo e exequível, 

rejeito a objeção/exceção de pré-executividade apresentada por Valdecir 

de Rossi, anotando que todas as demais questões arguidas devem ser 

tratadas, se for o caso, em sede de embargos à execução, eis que 

passível de ampla dilação probatórias. Sem prejuízo da rejeição da 

presente exceção/objeção de pré-executividade, determino ao 

banco-credor que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga para os autos as 

planilhas de evolução dos débitos e extratos da conta corrente, conforme 

requerido pelo devedor no Id. 9042714, pág. 30. Honorários indevidos na 

espécie. Prossiga-se com a execução na forma já determinada 

anteriormente. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DAVOGLIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CHUPEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006685.10.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Modificação 

de Guarda ajuizada por Carolina Davoglio em face de Marcos Antonio 

Chupel, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial de Id. 11202462, instruída com documentos diversos. 

Decisão inicial, Id. 11290503. Certidão positiva de citação e intimação, Id. 

11779934. A seguir, foi inserida a contestação e os documentos 

apresentados pelo requerido, Id. 12552285 e ss. Determinou-se a 

intimação da parte para apresentar impugnação, bem como a elaboração 

de estudo psicossocial, Id. 13159347. Impugnação à contestação, Id. 

13556349. Parecer ministerial, Id. 13591229. É o breve relato. Decido. 

Estando as partes devidamente representadas, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. 

Desde já, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 13 de Fevereiro de 2018, às 14h00min, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC, se for o 

caso. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003062-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003062-35.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, conforme se visualiza em id. 16129599, p. 2, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. INTIME-SE o Administrador da Recuperanda/Executada acerca da 

presente. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005562-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIANE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005562-40.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de SIANE DE LIMA, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, que veio acompanhada pelos documentos constantes no id. 

15493254 e ss. Determinou-se a emenda da exordial a fim de que o autor 

comprovasse a mora da parte requerida, id. 15576961. Em cumprimento a 

determinação acima, a parte autora manifestou-se em id. 15946009, 

oportunidade que juntou instrumento de protesto, pugnando pelo 

deferimento da liminar. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código 

de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial (id. 15576961), o mesmo 

manifestou em id. 15946009 asseverando a constituição da mora da parte 

devedora, eis que realizado o protesto. Entrementes, entendo que não 

restou devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a 

notificação extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo 

motivo ‘OUTROS – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA’, razão pela 
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qual realizou o protesto, cuja intimação se deu pela via editalicia. No caso 

concreto, faz necessário consignar que não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, evidente o 

não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que mostra-se 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINOR CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n° 1000779.05.2018.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Pedido 

Liminar ajuizada por Claudionor Carlos Santos em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energisa S/A, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 

12014395, acompanhada de documentos diversos. De plano, deferiu-se o 

pedido de tutela de urgência vindicada, conforme decisão de Id. 12256478. 

A tentativa de conciliação perante o CEJUSC local restou infrutífera, Id. 

13517285. Após, a ré apresentou contestação e documentos, conforme 

se vê do Id. 13743247 e ss. Impugnação à contestação, Id. 13849916. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. De largada, convém registrar que, 

havendo prova documental suficiente nos autos, o processo em questão 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do 

CPC. E ainda, estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, inexistindo qualquer questão preliminar a ser 

enfrentada, passo ao julgamento do mérito propriamente dito. Direto ao 

ponto, mister notar que sendo a relação entre as partes tipicamente de 

consumo, inegável na espécie a aplicação das normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova 

nos moldes do art. 6º, inciso VIII, visto que, além de verossímil as 

alegações contidas na peça preambular, é inequívoca a hipossuficiência 

técnica da parte autora frente à requerida. Nessa esteira, relativamente ao 

pedido declaratório, certo é que razão assiste à autora, já que a requerida, 

à quem competia o ônus da prova, não logrou demonstrar a legalidade da 

cobrança da fatura com vencimento para 20/02/2018, relativa à suposta 

diferença de consumo relativo ao período de junho/2015 a outubro/2017, 

no valor de 2.345,22 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e 

dois centavos). Melhor dizendo, cabia à ré na condição de prestadora de 

serviço, demonstrar a existência da irregularidade supostamente 

constatada no sistema de medição instalado no imóvel utilizado pela 

autora, o que não ocorreu. Aliás, a prova da irregularidade do medidor 

constitui condição para a exigibilidade do suposto débito de energia 

elétrica, nos termos do art. art. 129, §1º, II, da Resolução Aneel nº 

414/2010. O termo de ocorrência e inspeção técnica realizada no medidor 
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da unidade consumidora não constitui, por si só, prova hábil a demonstrar 

a irregularidade no sistema de medição, já que se trata de documento 

produzido de forma unilateral pela concessionária-ré. Em contextos fáticos 

semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

declarado a inexigibilidade do débito, conforme segue abaixo: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE 

A CONSUMIDORA DEU CAUSA À AVARIA DO EQUIPAMENTO – SELOS DE 

PROTEÇÃO INTACTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO.1- Embora os atos da Concessionária de Serviço 

de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto 

equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em 

contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.2- Para convalidar a 

cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, 

é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou 

alteração, com rompimento do lacre de proteção, provocado pelo 

consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao INMETRO que 

constatou que os selos de proteção estavam normais, motivo pelo qual 

não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia. (Ap 5644/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

15/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SUBSTANCIAL DAS COBRANÇAS - 

CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 

(SÚMULAS 54 E 362 STJ) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES 

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da 

fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação 

fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a 

ausência de irregularidade no medidor de leitura. É fato gerador de danos 

morais a cobrança indevida de valores, ainda que não efetuado o corte no 

fornecimento de energia, se demonstrados os transtornos e prejuízos 

advindos da cobrança. Na indenização a título de reparação do dano moral 

necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 

fim de que o valor estabelecido não se apresente ínfimo ou exagerado. Os 

juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 362 do STJ). A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento (Súmula 54 do STJ) Não verificada a má-fé do credor, a 

repetição do indébito se dá na forma simples. A condenação por litigância 

de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de 

forma desleal no processo, com dolo ou culpa. (Ap 132803/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Nessa toada, 

embora a requerida sustente a irregularidade no medidor de consumo de 

energia instalado no imóvel ocupado pela autora, bem como que foram 

observados todos os procedimentos legais exigidos para a realização da 

perícia no medidor, fato é que, sendo a inspeção realizada prova 

unilateral, aliada à inexistência de outros documentos com conteúdo 

probatório, ressai evidente dos autos a inexigibilidade do débito 

representado pela fatura com vencimento para 20/02/2018, no valor de R$ 

2.345,22 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos). Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho 

o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito 

concernente à fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.345,22 (dois mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), relativo a 

diferença entre o valor consumidor e o valor não faturado em período 

pretéritos, com vencimento para 20/2/2018, referente à UC nº 

6/2016089-9. Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Ladro outro, requerido o cumprimento 

de sentença, procedam-se as anotações pertinentes quanto a alteração 

da classe processual e processe o pedido na forma do art. 523 do CPC. 

P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006271-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECTOR LUIZ ALVES DALASTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006271-75.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HECTOR LUIZ ALVES DALASTRA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006272-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CLAUDIO LOPES Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das 

custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). 

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006344-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALKYRIA HUANNA ROHDEN (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006344-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RÉU: VALKYRIA HUANNA 

ROHDEN Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE a 

parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos 
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termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015). Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006305-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PIGATTO (AUTOR(A))

CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN BARBIERI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006305-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO, CLAUDIA REGINA PIGATTO RÉU: 

ALAN BARBIERI Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, 

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

recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006375-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA ROCHA GERHARDT (REQUERENTE)

AGENOR GERHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERLA (REQUERIDO)

PAULINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006375-67.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AGENOR GERHARDT, MARLI DA ROCHA GERHARDT 

REQUERIDO: PAULINHO DOS SANTOS, SERGIO FERLA Vistos etc. 

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. 

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006271-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECTOR LUIZ ALVES DALASTRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006271-75.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HECTOR LUIZ ALVES DALASTRA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006272-60.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CLAUDIO LOPES Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das 

custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). 

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006344-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALKYRIA HUANNA ROHDEN (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006305-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PIGATTO (AUTOR(A))

CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN BARBIERI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006305-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO, CLAUDIA REGINA PIGATTO RÉU: 

ALAN BARBIERI Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, 

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

recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1003081-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. O. V. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON ALVES PEREIRA OAB - SP366874 (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES PEREIRA OAB - SP410802 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 06 de 

novembro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo sessão de conciliação para o dia 18 de 

dezembro de 2018, às 16h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca, intimando neste ato a parte autora, através de seus advogados. 

Sorriso - MT, 06 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSIDIO BONAVIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - 006.438.951-08 (PROCURADOR)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 972.501.470-72 (PROCURADOR)

MATEUS MENEGON OAB - 951.138.940-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

TATIELE TURRA TARONE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso, 06 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004274-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE POLIDO ROLDAO (EXECUTADO)

LAURO WANDERSON SILVA MORAES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo esta se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito. Sorriso, 06 de novembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON HUDSON CAMARGO (EXECUTADO)

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo esta se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito. Sorriso, 06 de novembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO ANTONIO DIAS CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 06 de novembro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38314 Nr: 1211-27.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCM, FCMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRP, AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437, JOÃO MARCELO DE SOUZA TRINDADE - OAB:7.169/ MT

 Processo: 1211-27.2007.811.0040

Código n° 38314

Vistos etc.

Defiro o pedido à fl. 209-210, proceda-se a intimação do executado 

acerca da penhora realizada às fls. 204-205 via DJe, na pessoa de seu 

advogado, constituído à fl. 08, para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar em 10 (dez) dias.

No caso de haver impugnação à penhora, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154086 Nr: 5907-91.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Intimação das partes, para no prazo sucessivo de 10 dias, manifestar-se 

acerca do estudo piscosocial juntado as fls. 161/164.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32187 Nr: 1410-83.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLABIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Processo: 1410-83.2006.811.0040

Código n° 32187

Vistos etc.

Defiro o pedido à fl. 137, proceda-se a intimação do executado acerca da 

penhora realizada às fls. 116-117 via DJe, na pessoa de seu advogado, 

constituído à fl. 26, para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento 

do valor bloqueado em favor da parte exequente, conforme dados 

bancários à fl. 137.

No caso de haver impugnação à penhora, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102508 Nr: 5436-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Código Apolo nº: 102508

Vistos, etc.

Previamente a análise da petição de fls. 96-100, folheando aos autos, 

verifica-se que trata de feito aguardando citação e/ou intimação da parte 

requerida acerca de determinação derradeira em razão da ausência de 

sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da triangularização 

processual, pautado no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca 

do endereço da parte requerida por meio dos sistemas SIEL/ RENAJUD e 

BACENJUD e, junte-se o resultado das consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda a gestora com as providências obstadas 

pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, DETERMINO a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256, I do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42690 Nr: 5479-27.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ADILSON LUIZ 

LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, Lucas ass - OAB:, LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089--A, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, 

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914-A

 Processo nº: 533/2007

Código Apolo nº: 42690

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco CNH 

Capital S.A., em face de Eliseu José Schafer e Adilson Lemanski.

A inicial foi recebida às fls. 41-42.

Às fls. 156-157 o exequente e o executado Adilson Lemanski 

apresentaram termo de acordo, informando que o executado 

sub-rogou-se sobre no crédito desta ação, requerendo a substituição do 

polo ativo.

As partes Adilson Luiz Lemanski e Eliseu José Schafer juntaram termo de 

acordo às fls. 166-168, requerendo a suspensão do feito e extinção dos 

embargos à execução.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, DECIDO.

De inicio, ante a sub-rogação havida às fls. 156-157, defiro o pedido de 

substituição polo ativo, excluindo o Banco CNH Capital S.A. e incluindo 

Adilson Lemanski.

No mais, tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 1166-168, e, com fundamento no artigo 922, 

caput, do CPC, todavia deixo de suspender a execução ante o decurso 

prazo estipulado para pagamento.

Intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de, no silêncio, 

este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, com a 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 5099-91.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, CÉLIA DA SILVA 

RODRIGUES, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:46590

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que recolha as 

custas/taxas no site do TJMT para expedição de Carta precatória 

conforme determinação judicial de fls.718 para avaliação judicial na 

Comarca de Tabaporã/MT, bem como para oitiva de testemunhas 

requeridas nas fls.535/536 ou requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 193317 Nr: 5962-71.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOMINGOS DAGUETTI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 5962-71.2018.811.0040

Código n°: 193317

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão retro.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43644 Nr: 591-78.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI R. TABORDA - 

OAB:PR/12293, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Autos nº: 52/2008

Código nº: 43644

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução propostos por Eliseu José Schafer em 

face de Banco CNH Capital S.A., ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo às fls. 97-98, 

determinando a intimação da embargada.

O embargado interpôs agravo retido às fls. 100-102 e apresentou 

impugnação às fls. 128-145.

O embargante se manifestou às fls. 151-175.

O embargante apresentou contrarrazões ao agravo às fls. 205-213.

À fl. 214 indeferiu o pedido de agravo.

Às fls. foi determinada a realização de perícia contábil.

Laudo pericial juntado às fls. 293-297.

Certificou-se o decurso do prazo para as partes se manifestar à fl. 304.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e decido.

Compulsando os autos da ação de execução (Código nº 42690), verifico 

que as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial, cujo objeto 

exaure a necessidade de continuidade da prestação jurisdicional neste 

autos, na medida que suas cláusulas versam sobre objeto comum a este 

feito.

Ademais, ressalto que o termo do acordo juntado às fls. 166-168 daqueles 

autos, manifestou expressamente a abrangência de seus efeitos neste 

feito, requerendo, ainda, no seu item “VI” a extinção desse feito.

Assim, sendo devidamente homologado naqueles autos, resta patente a 

falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e de honorário 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51943 Nr: 2184-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, VDPD, VAPD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2184-11.2009.811.0040

Código n° 51943

Vistos etc.

Considerando o Aviso de Recebimento negativo da Carta de Intimação do 

Município de Ipiranga do Norte/MT, expeça-se mandado de intimação do 

município para que se manifeste acerca dos imóveis avaliados nestes 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, ante a presença de interesse de menores intime-se o 

Ministério Público para que se manifeste no prazo acima citado.

Decorrido o prazo sem impugnação, intime-se a inventariante para que 

apresente as ultimas declarações, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, intime-se as partes (Fazendas Públicas, Herdeiros e 

Ministério) para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de haver impugnação à avaliação dos imóveis voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137859 Nr: 9557-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA MAGALHÃES, ACIR MAGALHÃES 

ANTUNES JUNIOR, ACIELY PEREIRA MAGALHÃES, SUÉLLEN TÁBATA 

VIEIRA MAGALHÃES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA FELIZ LTDA, MARCELO 

LINCOLN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RODOLFO FAVRETTO LOFFI - OAB:16267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 137859

Vistos, etc.

Tendo em vista o resultado infrutífero do recurso de agravo de 

instrumento às fls. 228-230, intime-se a parte autora para que recolha as 

custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os autos.

Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, e 353 da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 4762-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta REJEITO OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, pelo 

que converto em título executivo judicial o débito representado pelo 

contrato às fls. 13-16, perfazendo o valor devido à quantia de 6.120 (seis 

mil, cento e vinte) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos 

a granel, limpas e secas, padrão exportação, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação 

que se deu em 12/11/2010, e juros de mora de 1% ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação ocorrida em 10/10/2016.Condeno a parte 

requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes últimos no montante de 10% do proveito 

econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/2015).Prossiga-se na presente 

ação, em forma de feito executivo (artigo 701, § 8° do 

CPC/2015).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 05 de novembro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 7861-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJPDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7861-12.2015.811.0040

Código n° 134839

Vistos etc.

Intime-se a inventariante para que junte aos autos o comprovante de 
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recolhimento do ITCMD, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o longo 

lapso temporal decorrido desde a última petição.

Considerando a certidão constante no fl. 71, DETERMINO a Secretaria 

Judicial que certifique se a Fazenda Nacional foi devidamente citada, bem 

como se houve o decurso do prazo para manifestação.

Na hipótese da citação não ter sido concretizada, expeça-se o necessário 

para a sua realização.

Sem prejuízo, cite-se a Fazenda Municipal.

Após, cumpridas todas as diligências, intime-se o Ministério Público.

Em seguida, não havendo impugnações às primeiras declarações, tendo 

em vista que o único bem passível de avaliação foi alienado conforme 

decisão às fls. 59-61 que deferiu a expedição de alvará judicial, intime-se 

a inventariante para apresentar as últimas declarações.

Sobrevindo as ultimas declarações, intime-se as partes para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Oportunamente, votem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 194981 Nr: 6784-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimo o advogado JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES, para 

devolução dos autos nº 6784-60.2018.811.0040, Protocolo 194981, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de expedição de mandado 

de busca e apreensão, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34766 Nr: 3908-55.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA ANTUNES CUSTÓDIO, MAIARA CUSTODIO DA 

SILVA, TAINARA CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR CÂNDIDO DA SILVA - ESPÓLIO, DENIS 

GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006108-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004125-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROSENO SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR OS EMBARGOS MONITÓRIOS JUNTADOS PELA REQUERIDA, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004863-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005969-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO ALVES CHAVES SALEMA ARAUJO 87778726653 

(REQUERIDO)

 

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

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 

conforme certidão do oficial de justiça ID 11238987 - Diligência

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005161-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO CLANDIR PASSAMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIAR & AGUIAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005092-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. M. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. M. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da petição do Requerido 

informando pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça. Para tanto, deve-se 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005967-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO JOSE PRESSI (AUTOR(A))

MARLI OSMARI PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO DEMARCO (RÉU)

LEO AUGUSTINHO SONEGO (RÉU)

LUIZ MIGUEL PRESSI (RÉU)

INES SALETE DEMARCO (RÉU)

CECILIA LUCIA PRESSI SONEGO (RÉU)

JOAO ANTONIO PRESSI (RÉU)

RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI (RÉU)

FRANCISCO PEDRO PRESSI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005967-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEMENTINO JOSE PRESSI, MARLI OSMARI PRESSI RÉU: JOAO ANTONIO 

PRESSI, INES SALETE DEMARCO, CLAUDINO DEMARCO, CECILIA LUCIA 

PRESSI SONEGO, LEO AUGUSTINHO SONEGO, LUIZ MIGUEL PRESSI, 

FRANCISCO PEDRO PRESSI, RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI VISTOS. 1.) 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) Considerando o 

desinteresse da parte autora, DEIXO de designar sessão de mediação 

e/ou audiência de conciliação. Assim, CITE-SE a parte requerida, com 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), para, querendo, responder a presente 

demanda. 3.) CITEM-SE, ainda, os confinantes do imóvel usucapiendo e 

seus cônjuges, se casados forem, conforme requerido na inicial. 

CITEM-SE, também, eventuais terceiros interessados, por edital. 4.) 

INTIMEM-SE para que manifeste eventual interesse na causa a Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município. 5.) Após, ABRA-SE VISTA 

para manifestação do Ministério Público. 6.) Transcorridos os prazos com 

ou sem impugnação, CERTIFIQUE-SE, voltando CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. 7.) CUMPRA-SE. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 883-15.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNACO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SOL & MAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:227716/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 VISTOS.

Sem delongas, verifico que o presente feito comporta imediata extinção, 

sem resolução de mérito, ante a ausência de legitimidade da parte, 

conforme a sentença de fls. 33/37 dos autos em apenso (Código n° 

41256, Processo n° 4072-83.2007.811.0040) em que ficou reconhecida 

que a assinatura constante nas notas promissórias de fls. 13/15 destes 

autos não pertence aos sócios da executada Madeireira Sol e Mar LTDA.

 Assim, julgo extinta a demanda, na forma do art. 485, VI, CPC.

 Custas, despesas e honorários advocatícios pela parte exequente, os 

últimos arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2892 Nr: 153-72.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIRIO MARCHIORO, OLVANIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte executada, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o pedido de fls. 381/382 (execução de honorários 

advocatícios).

2) Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1437 Nr: 131-14.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, WALDIR 

SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Proceda ao cadastramento do patrono da parte requerida no sistema 

Apolo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34193 Nr: 3332-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ANDREGUETTO DA SILVA, WALDIR 

SCARAVELLI, JOÃO PAULO CASTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento, apenas para o fim 

de excluir a incidência de juros de mora aplicados na memória de cálculo 

do exequente, no período que compreende a “condenação e a citação”, 

eis que estes são devidos apenas após a citação do executado para 

cumprimento da obrigação.Condeno a parte exequente ao pagamento de 
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honorários advocatícios, os quais fixo em um salário mínimo.Escoado o 

prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo 

retificado e após venham os autos conclusos para levantamento dos 

valores.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 7085-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA FRANCISLENE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Vistos.

1) Tendo em vista que a parte executada impugnou o valor atribuídos aos 

bens pela parte exequente, DETERMINO a avaliação judicial dos bens por 

Oficial de Justiça avaliador.

2) Com a juntada do laudo de avaliação, oportunize a manifestação das 

partes e após conclusos.

3) Sem prejuízo, determino a expedição de mandado de averbação do 

divórcio no Registro competente, fazendo constar que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja ANDREA FRANCISLENE DA SILVA.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48302 Nr: 5220-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, ROSELI 

TOLEDO ZUBER, ADEMIR MARIO ZUBER, AZÉLIA SGUISSARDI TOLEDO, 

ROGÉRIO TOLEDO - ESPÓLIO, ROSANE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei n.º 6.015/73, 

inclusive quanto aos atos determinados em decisões judicias, são 

indispensáveis ao registo ou averbação. Assim, DETERMINO que a parte 

interessada apresente em juízo, no prazo de 15 dias, os documentos 

elencados na nota devolutiva (fls. 69/70).

Destaco quanto à necessidade de apresentação da guia de pagamento do 

ITBI sobre a transação efetuada pelo de cujus em vida (a qual não foi feita 

no momento oportuno), assim como da transação ora efetivada por meio 

do acordo judicial, mormente porque a comprovação do recolhimento do 

imposto devido é obrigatória para fins de registro/averbação.

Cumpridas tais diligências, expeça-se a carta de sentença e/ou alvará 

judicial, nos termos do artigo 221, inciso IV, da LRP, a fim de que seja 

possível o registro do bem em nome do terceiro indicado no acordo.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

 em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131285 Nr: 6032-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIDIANA MARASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA 

em face de ILIDIANA MARASQUIM. Entre um ato e outro, as partes 

litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação do pacto (fls. 115/117.

 Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

115/117, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º e §3º, do NCPC.

Defiro gratuidade judiciária à parte executada.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

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

CUMPRA-SE.

Sorriso, 05 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111013 Nr: 3130-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 Com efeito, o imóvel como sendo um bem de família tem demonstração 

juris tantum, ou seja, goza de presunção relativa. Por isso, cabe ao credor 

apresentar provas de que o imóvel não preenche os requisitos para ficar 

sob a proteção da lei. Como dito alhures, os exequentes trouxeram aos 

autos fartos documentos que indicam que o imóvel não preenche os 

requisitos do artigo 5º da Lei n. 8.009/1990, razão pela qual a manutenção 

da penhora é medida de rigor. Ante o exposto, rejeito os embargos à 

penhora, mantendo a decisão impugnada tal qual como lançada. Escoado 

eventual prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar o 

cálculo atualizado da dívida e requerer o que de direito. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139589 Nr: 10449-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANO FIOREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Ante a ausência de interesse da parte exequente nos bens móveis do 

executado, proceda a baixa do arresto on line realizado via sistema 

RENAJUD.

2) Considerando o decurso de prazo entre o pedido de penhora da 

lavoura declarada na certidão de penhor R-0/61214 de 10/10/2017, até a 

presente data; que a colheita da safra indicada a penhora possivelmente 

se deu em janeiro deste ano; bem como que o produto (soja) é de fácil 

comercialização e remoção, resta prejudicada a análise do pleito nesta 

oportunidade.

3) Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, indicando bens a penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 2469-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Vistos.

1) Proceda a atualização do sistema Apolo a fim de que seja cadastrado o 

atual patrono do executado, consoante petição de fls. 149.

2) Após, intime-se a parte executada dos comandos da decisão de fls. 

152, bem como do bloqueio de fls. 153/154. Intime-a, ainda, para 

manifestar quanto aos pedidos da parte exequente.

3) Decorrido in albis, certifique-se e venham os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes, inclusive para apreciação do pedido de arresto 

on line de ativos financeiros.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121240 Nr: 77-81.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYR (JAIR) LISOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT5308-A

 Vistos.

 Por ora, aguarde-se o cumprimento do despacho exarado nos autos em 

apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145949 Nr: 1932-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J(L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos.

1) Intime-se a parte requerida, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

fornecer os documentos necessários a transferência do veículo para o 

seu nome, conforme solicitado pelo requerente às fls. 247.

2) Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para manifestar quanto ao 

pedido de fls. 246, bem como para, de forma voluntária, cumprir 

integralmente a determinação de fls. 233/234.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 1619-76.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO.COM - COMERCIO ELETRONICO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ROMERIO 

CARLOS SOBRINHO, para devolução dos autos nº 

1619-76.2011.811.0040, Protocolo 82699, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 3339-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, IONARA SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANES FURST BERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERONIMO ANTONIO 

DEFAVERI - OAB:41.781/PR, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Processo: 3339-20.2007.8.11.0040 código: 40506 VISTOS/MV Trata-se 

de Ação de Cumprimento de Sentença tendo como partes EVANDRO 

SANTOS DA SILVA e IONARA SANTOS DA SILVA em desfavor de 

IVANÊS FURST BERTON, já qualificados nos autos. A parte autora pleiteia 

a penhora das quotas sociais pertencentes à executada, na empresa 

REALCE CERIMONIAIS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 

02.541.165/0001-04, vez ser essa credora da importância de R$ 6.035,17 

( seis mil e trinta e cinco reais, dezessete centavos), conforme 

demonstrativo de débito atualizado e acrescidos de multa e honorários 

previsto no CPC, dispostos às fls. 144/145. Requer também a inclusão do 

nome da executada no cadastro de inadimplência. É o relato. Fundamento 

e decido.(...) Com base no exposto, DETERMINO a inclusão do nome da 

executada no cadastro de inadimplentes, qual seja SPC e SERASA. 

Dispositivo Com base no exposto e considerando que todas as tentativas 

para adimplir o débito restaram infrutíferas, DETERMINO que sejam 

penhoradas as quotas sociais pertencentes à executada IVANÊS FURST 

BERTON na empresa REALCE CERIMONIAIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ N° 

02.541.165/0001-04, até o valor de R$ 6.035,17 (seis mil e trinta e cinco 

reais e dezessete centavos). De outro modo, DETERMINO a inclusão do 

nome da executada no cadastro de inadimplentes.(...) Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 04 

de setembro de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003523-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVANI CARLOT (EXECUTADO)

OSMAR ANTONIO CARLOT (EXECUTADO)

ANA MARIA CARLOT (EXECUTADO)

LILIANE CARLOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003523-70.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: OSMAR 

ANTONIO CARLOT, ANA MARIA CARLOT, CLEOVANI CARLOT, LILIANE 

CARLOT VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. 2 - CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar ao exequente a 

quantia de 23.128,84 sacas de milho, conforme características 
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especificadas na cláusula 1.2 da CPR de Id 13928894, na forma 

individualizada na inicial, nos termos dos artigos 806/813 do NCPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 

valor da causa. 3 – Decorrido o prazo e não havendo adimplemento da 

obrigação, proceda de imediato a busca e apreensão da coisa indicada, 

na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 813 do mesmo diploma legal. 

4 – Conste do mandado que a parte executada poderá opor embargos, no 

prazo de 15 dias, consoante regras dos artigos 914/920 do NCPC. 5 – Em 

conformidade com o disposto no art. 827 do NCPC, aplicado por analogia e 

uniformidade do processo executivo, fixo honorários em favor do 

advogado da parte exequente em 10% do valor da execução, verba essa 

que será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado 

no item “2” acima. 6 – Se requerido, proceda a Secretaria do Juízo a 

expedição de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após 

recolhida a taxa de expedição. 7 - Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000963-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS DA VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000963-29.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TOMAZIA RIBEIRO DOS SANTOS DA VEIGA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG Com a juntada de 

novos cálculos pela parte exequente, intime-se o executado a se 

manifestar, no prazo de 15 dias. Não havendo insurgência quanto aos 

novos cálculos, desde já homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências. 

Intime-se.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003845-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

4ª VARA CÍVEL DE SORRISO 2018-11-06 1003845-27.2017.8.11.0040 

AUTOR(A): HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Ofício: 630/2018 - PJE Senhor Diretor Por 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto solicito a 

Vossa Senhoria que conceda, implante e pague o benefício previdenciário 

de Auxilio Doença à parte requerente HIDELGARDA FERREIRA DE LIMA, 

devendo ser cumprida em até 30 (trinta) dias, sendo que o pagamento do 

benefício deverá ser efetuado por 18 meses, nos termos da r. sentença 

em cópia anexa. Outrossim, informo os dados necessários para 

implantação do benefício: ESPÉCIE DO BENEFÍCIO- AUXILIO DOENÇA DIB - 

20/08/2015 RG- 2757159-9 SSP/MT CPF- 016.224.311-11 ENDEREÇO- 

RUA RIO NEGRO 291, BAIRRO NOVA ALIANÇA, SORRISO-MT NOME DA 

MÃE- FRANCISCA FERREIRA DE LIMA NOME DO ADVOGADO E OAB- 

AIRTON CELLA - OAB/MT - 3938 Rosilene Machado Antunes Gestora 

Judiciária AO SENHOR ODIX JUSTINO PETRONILHO GERENTE EXECUTIVO 

DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - EADJ AV. DAS 

ITAUBAS 3536, SETOR COMERCIAL- CEP 78.550-284, SINOP/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001768-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001768-45.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARMEN LUCIA DA SILVA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por CARMEN LUCIA DA SILVA COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devido às enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, e pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. A tutela antecipada foi deferida no Num. 6050503. O 

requerido apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda, e no 

mérito sustentou a ausência de incapacidade laborativa da parte autora 

(Num. 8028668), o que fora impugnado (Num. 8822148). Rechaçada a 

preliminar aduzida, determinou-se a realização de perícia, de modo que o 

laudo restou juntado no Num. 10476540, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada por CARMEN 

LUCIA DA SILVA COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença 

quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos 

requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. 

II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6048441. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução da parte requerente, a idade, bem 

como se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é 
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permanente. Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 

10476540), verifica-se que a incapacidade da parte autora é TOTAL e 

temporária, devido a limitação física e a dor. Considerando que a autora se 

encontra incapacitada de forma total; e que a parte autora conta com mais 

de 53 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, ainda que realizasse a 

cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, a qual é de grande 

complexidade, além de ser hipossuficiente econômica; que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais 

há mais de 02 anos, e, ainda, seu grau de instrução, tenho que restam 

preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria 

por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o 

benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do 

auxílio-doença administrativamente (29/03/17 – Num. 6048441), nos 

termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002877-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002877-94.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de embargos de 

declaração interpostos por João Rodrigues dos Santos, suscitando 

contradição/obscuridade na sentença invectivada, ao argumento de que 

não restou claro qual é o lapso temporal em que o réu deverá pagar o 

benefício ao autor. É o sucinto relatório. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e no 

mérito lhe dou provimento. Isso porque, em que pese a sentença esteja 

devidamente fundamentada, verifico haver pertinência na dúvida do autor, 

uma vez que não consta no referido decisium o ponto de partida do DCB 

fixado em 18 meses. Desta maneira, a fim de sanar possíveis 

obscuridades, consigno que, o autor faz jus ao recebimento do benefício 

de auxílio doença desde a cessação administrativa até 18 meses APÓS A 

SENTENÇA de id. 12205123 a qual foi prolatada em 14 de março de 2018. 

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para 

retificar a sentença invectivada, no que tange ao início da contagem dos 

18 meses de cessação do benefício concedido, a fim de constar que será 

fixado o DCB em 18 meses contados da efetiva implantação do benefício, 

que se deu na sentença de id. 12205123, para reabilitação para outra 

função. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005889-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZENEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005889-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA LUZENEIDE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA 

LUZENEIDE DE OLIVEIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15790720, em que 

comprova recebimento do beneficio até 28/03/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVANGELISTA ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da assistente social ID. 15269331, devendo se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005926-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005926-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RONIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

RONIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15819819, em que 

comprova recebimento do beneficio até 13/08/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005976-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005976-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SANTINA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SANTINA DE SOUZA contra 

o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15868564, em que 

demonstra a qualidade de segurada e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 
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realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA GERONYMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006060-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA MACULAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006060-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ZAIRA MACULAN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ZAIRA MACULAN contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15940520, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006062-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMIR BARCE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMIR BARCE contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 
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acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15899816, em que 

comprova recebimento do beneficio até 01/07/15. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 4090-65.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE PEREIRA DO NASCIMENTO CRISTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO MEAZZA, 

para devolução dos autos nº 4090-65.2011.811.0040, Protocolo 84809, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146832 Nr: 2410-69.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESSI BELITZ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Defiro o requerimento retro, consignando, entretanto, que referidos 

documentos desentranhados deverão ser substituídos por cópia.

Não havendo outros pedidos, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80020 Nr: 5364-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando a manifestação retro, intime-se o INSS para que apresente o 

cálculo dos valores que entende como devidos, uma vez que, em que 

pese tenha impugnado a execução, a impugnação não se encontra 

acompanhada dos referidos cálculos.

Apresentado os cálculos pelo executado, o que deverá ser feito em 15 

dias, manifeste-se a parte exequente, no mesmo prazo.

Não havendo insurgências, considerando, ainda, que o exequente 

concordou com o valor atribuído pelo executado a título de honorários 

advocatícios em fls. 212-214, homologo os cálculos apresentados pelo 

INSS e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$2.000,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83850 Nr: 2975-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OVIDIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ademais, quanto a discordância a respeito da RMI utilizada, em que pese 

os motivos elencados pela parte autora, fato é que a mesma deverá 

requerer sua revisão administrativamente, não cabendo à parte alterar 

unilateralmente em sede de cumprimento de sentença.Assim, acolho 

parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo 

INSS, tão somente a fim de reconhecer o excesso de execução, em razão 

da utilização errônea do RMI pelo exequente, visto que não se vislumbra 

outros vícios.Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, determinando que o 

autor elabore cálculos atualizados nos termos da fundamentação acima, 

utilizando a RMI conforme a ajustada administrativamente (fls. 

189-190).Juntado aos autos o cálculo atualizado, manifeste-se o 

executado, no prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), ficam os cálculos a serem juntados homologados e, 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 
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seguintes do NCPC, observando as determinações acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97049 Nr: 9047-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 209-214, no que tange aos honorários, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112903 Nr: 4688-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Acerca da manifestação de fls. 176-177, intime-se o executado para se 

manifestar, no prazo de 15 dias.

Não havendo insurgências, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente em fls. 178-180.

No mais, condeno a exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$ 3.000,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a 

serem juntados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95157 Nr: 6986-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BILINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Acerca da manifestação de fls. 134-vº, razão não assiste ao réu, uma 

vez que os RPVS de fls. 130-131 foram expedidos nos termos dos 

cálculos do próprio executado (fls. 117-119) não existindo valores a 

serem restituídos.

No mais, arquive-se o presente feito, mediante as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95288 Nr: 7124-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIDES GARCIA DA SILVA BRUNEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

153-158, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86457 Nr: 5899-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

162-167, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126634 Nr: 3393-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTONIO AECIO 

LEMES DOURADO, NEREU BRESOLIN, EXATA CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA, FABIA PEREIRA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

FLAMINIO V.SPECIAN - OAB:4.367, GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Visto/DH

Em atenção ao peticionado na fl. 1638, defiro a inquirição da testemunha 

ISABEL JUNG, na mesma data consignada no termo de audiência da fl. 

1629 (21.01.2019, às 13h).

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 6016 Nr: 1504-75.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 Visto/DH
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Ressai dos autos que houve a SATISFAÇÃO DO DÉBITO pela parte 

devedora.

Em razão disso, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II; c/c 925, ambos do NCPC.

Custas ex lege.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126774 Nr: 3467-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORZILA DOVIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pela exequente às fls. 115, no que tange aos honorários, homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3595-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERASMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que, quanto aos valores devidos à parte, os mesmos já 

foram homologados (fls. 255), restando apenas a discussão quanto aos 

honorários advocatícios, bem como que o exequente apresentou em fls. 

282 cálculos corretos quanto aos honorários, vez que observou a data da 

DIB até a prolação da sentença nos autos, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Tendo em vista que houve sucumbência reciproca condeno as partes ao 

pagamento proporcional de honorários advocatícios de sucumbência 

devidos aos procuradores de ambas as partes, os quais fixo em R$ 

1.500,00 para cada um, eis que, nos termos do §7º do mesmo diploma 

legal, somente não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública, quando a mesma não tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 4665-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARADF, ALDENIR ALVES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, quanto a atualização pela TR, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO INSS.Quanto ao pagamento do décimo terceiro 

pela via administrativa, intime-se o INSS para, no prazo de 15 dias, 

comprovar nos autos que efetuou o pagamento.Não obstante, quanto aos 

honorários advocatícios, ao volver os olhos para os cálculos 

apresentados pela exequente, não vislumbro o detalhamento do referido 

cálculo a fim de concluir qual a data final utilizada.Portanto, aportando nos 

autos resposta do INSS e restando comprovado o pagamento do décimo 

terceiro pela via administrativa, intime-se a parte exequente para que 

apresente novo cálculo atualizado, onde deverão ser descontados todos 

os valores já pagos administrativamente, e, ainda, devendo, quanto aos 

honorários, ser observado que estes deverão ser calculados da DIB 

(23/10/2008) até a prolação da sentença de fls. 58-60 que os 

fixou.Apresentado o novo cálculo pela parte autora, o que deverá ser feito 

em 15 dias, com o cumprimento das determinações acima, intime-se o INSS 

para se manifestar, também no prazo de 15 dias.Não havendo nenhuma 

insurgência, homologo o novo cálculo e, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações 

acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113020 Nr: 4783-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRÉIA BIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

132-135, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135207 Nr: 8090-69.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALCIRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19.534/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003052-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: BRENDO SILVA, quanto aos 

dados para liberação dos valores, conforme intimação do ID. 15556094, 

motivo pelo qual procedo o arquivamento dos autos. SORRISO, 6 de 

novembro de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005422-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIO AURELIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: PERCIO AURELIANO DE 

OLIVEIRA, quanto a indicação do conta para transferência dos valores, 

conforme intimação do ID. 15555775, motivo pelo qual remeto os presentes 

autos ao arquivo. SORRISO, 6 de novembro de 2018. ELITE CAPITANIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005155-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA ELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005155-68.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1001798-46.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

15389713. Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004946-02.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada(advogado) de 

que foi efetuada a penhora, através do sistema bacen-jud, podendo o 

executado EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, 

caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018 Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002548-82.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique o endereço atualizado da parte reclamada. Sorriso/MT, 06 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR PEREIRA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005393-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZETE DA SILVA 

DAMASCENO REQUERIDO: DEUZIMAR PEREIRA LEAL Vistos etc. Recebo 

a emenda à inicial de Num. 14574605. Cite-se e intime-se a parte requerida 

nos endereços fornecidos pelo reclamante na referida petição (Rua 

Claudino Frâncio, nº 256, Novos Campos e Rua Aripuanã, nº 70, Jardim 

Novos Campos, telefone do Requerido (66)99604-9657) para audiência já 

designada nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004643-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 185 de 860



LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOVANIR CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SAQUETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010430-44.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamada (advogado) para, querendo, manifestar-se sobre 

o cálculo realizado pelo contador judicial, ID 14333383, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004644-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004649-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 

designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 

designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 
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cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 

designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 

designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 

designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003754-97.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante e reclamada(advogados) de que foi 
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designado o 15 de MAIO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da 

audiência de conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de 

que deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação, 

ficando ciente a parte reclamante que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E A INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA DE QUE FOI 

DEFERIDA A TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. ADVERTÊNCIA(S): Ficando ciente a parte reclamada que 

não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004661-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000369-15.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a tentativa penhora online negativa, 

conforme ID. 16345959. Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004662-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004688-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BAVARESCO CRISTOVAO (REQUERENTE)

ROSEMARY SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO SGUISSARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000405-57.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: MAICO SGUISSARDI Vistos etc. Diante da 

petição retro, defiro o prazo de 60 dias para o autor juntar aos autos o 

acordo que alega ter formulado com a executada e/ou se manifestar sobre 

os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004720-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001547-28.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADIR LUFT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004728-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOIVIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004729-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de FEVEREIRO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004732-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004733-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 189 de 860



Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR TELES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NAIR ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006484-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1006484-81.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 15 de 

MAIO DE 2019 ÀS 11:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-64.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010181-64.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ZANELLA SCHERER & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Diante do teor da certidão retro, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001490-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMS SERVICO DE LIMPEZAS E OUTROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004766-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GILBERTO PEREZ MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003614-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 (REQUERIDO)

 

Processo: 1003614-63.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado, tendo em vista a diligência do Id. 

15741405. Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. ELITE CAPITANIO 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. B. GUIMARAES - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

LISETE HENKES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE OAB - RS31210 (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010096-44.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 
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de ID. 16051225, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 06 de novembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-92.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL MARTINS MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011164-92.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado reclamado), devendo requerer a restituição do 

valor do preparo diretamente na Diretoria do Forum, conforme despacho 

proferido nos autos ID. 16157297. Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RAQUEL VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001885-02.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16331049, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RAQUEL VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1001885-02.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a parte 

reclamada(advogado) para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

16166029. Sorriso/MT, 06 de Novembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002503-44.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16350947, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DALL APRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003200-36.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CATIA DALL APRIA Vistos etc. Inicialmente, certifique-se 

eventual decurso de prazo para manifestação da executada em relação 

aos valores bloqueados via BACENJUD, procedendo, na sequência, o 

levantamento de tais valores em favor da exequente que deverá indicar os 

dados bancários para tanto. Em consulta ao Sistema RENAJUD se verifica 

a inexistência de veículos registrados em nome do executado (extrato 

anexo), restando prejudicado o pedido retro. Sendo assim, intime-se o 

exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011233-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011233-61.2014.8.11.0040 Vistos etc. Nos termos do art. 524 do NCPC, 

intime-se o exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito 

que entende devido. Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 
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certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010863-87.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CAGNAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS NORA (EXECUTADO)

JULIANA CAROLINA BOM FIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010863-87.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCOS CAGNAN 

EXECUTADO: MARCIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS 

NORA, JULIANA CAROLINA BOM FIM Vistos etc. Como bem salientado 

pelo exequente a sentença prolatada condenou apenas a reclamada 

JULIANA CAROLINA BOM FIM. Portanto, proceda-se com o necessário 

para retificação do presente feito, excluindo-se os demais reclamados do 

polo passivo. De outro norte, verifica-se que não consta nos autos o CPF 

da reclamada, o qual é imprescindível para perfectibilização do 

BACENJUD. Posto isso, intime-se o exequente para informar o CPF da 

reclamada, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010195-48.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZIBETTI (EXEQUENTE)

ERONI ZIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010195-48.2013.8.11.0040 Exequente: MARCELO ZIBETTI e outros 

Executado: ELIANA CANDIDO Vistos etc. Inicialmente, ante o teor da 

certidão de Num. 16162562, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores bloqueados via BACENJUD, em favor do reclamante, mediante 

observância dos dados bancários de Num. 13729691 - p. 2. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005882-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI FURTADO BENIGNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005882-27.2017.8.11.0040 Exequente: VALDIR DALLAGNOL Executado: 

JAINI FURTADO BENIGNO Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 
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insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003754-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): ALZITA PIRES FERREIRA RÉU: 

BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito e relação 

jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004768-53.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: 

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES Vistos etc. Diante da petição 

retro, defiro o prazo de 30 dias para o autor juntar aos autos o acordo que 

alega ter formulado com a executada e/ou se manifestar sobre os rumos 

da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos. No mais, conforme 

requerido pelo exequente, proceda-se com a retificação da restrição 

realizada sobre o veículo do executado no Num. 14214578, para constar 

como restrição de transferência. Às providências. RENAJUD - Restrições 

Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: ERICO DE ALMEIDA 

DUARTE 06/11/2018 - 15:55:23 Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município SORRISO Juiz Inclusão ERICO DE ALMEIDA 

DUARTE Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 10047685320178110040 Total de 

veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário 

Restrição QBS7569 MT CHEVROLET/S10 LT FD4 FERNANDO HENRIQUE 

DA CRUZ ALVES Transferência RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: ERICO DE ALMEIDA DUARTE 06/11/2018 - 

15:53:39 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo 

Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município SORRISO - MT Órgão Judiciário SORRISO 

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

10047685320178110040 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10047685320178110040 Órgão 

Judiciário : SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição QBS7569 MT 

CHEVROLET/S10 LT FD4 FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES 

CIRCULACAO 16/07/2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006484-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006484-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE SALVADOR ALVES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 
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(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-03.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENJAMIM MAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010252-03.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: RAFAEL BENJAMIM MAHL 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Em consulta ao Sistema RENAJUD se verifica a inexistência de 

veículos registrados em nome do executado (extrato anexo), restando 

prejudicado o pedido retro. Sendo assim, intime-se o exequente para 

indicar bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Inexistindo manifestação, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006494-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006494-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALFREDO DENTE REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável, eis que, caso julgados procedentes os pedidos 

iniciais, o reclamado deverá restituir todos os valores pagos, a maior, pela 

parte reclamante. Ademais, o valor cuja parte reclamante pretende que 

seja readequado em sede de tutela antecipada não coaduna, ao menos 

nesta fase sumária, com os valores indicados nos autos, acerca do 

empréstimo realizado. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006357-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006357-46.2018.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006485-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMBROSIO COMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006485-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON AMBROSIO 

COMIN REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. No que tange 

à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010651-95.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA MARINA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010651-95.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: ALEXSANDRA MARINA DE MATOS Vistos etc. Trata-se de 
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cumprimento de sentença em que a exequente reitera o pedido de 

BACENJUD, porém, há óbice ao deferimento de tal requerimento. Isso 

porque, para que se inicie a fase de cumprimento de sentença é 

imprescindível a intimação da executada, o que não ocorreu nos autos, 

visto que ela não foi encontrada nos endereços informados, sendo 

impossível a aplicação do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95, visto que a 

reclamada realizou acordo com a reclamante antes mesmo da citação. 

Nesta toada, a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 513, §2º, II e 

§4º, do NCPC, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

o endereço atualizado da executada, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001129-90.2018.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ CASSIMIRO VIANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002762-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDEN OSMAR DA ROCHA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006194-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006194-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAURIANO GANDOLFI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte faturas de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$1.248,65 e 5.570,62, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito, bem como danos morais. A 

requerida, por sua vez, pugna, defendeu a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, verifica-se que in casu houve a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é 

justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, durante 

as duas inspeções realizadas, não funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico, o qual foi reprovado após perícias junto 

ao IPEM, consoante laudos juntados nos Nums. 13002709 e 13002718, 

documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova capaz de 

macular a sua idoneidade. Ademais, é de fácil percepção que após a 

correção da irregularidade houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora do reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 13002744, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca da falha na medição encontrada no 

equipamento instalado na residência da autora. Vejamos o entendimento 

do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO 

CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – 

COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – 

CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL 

nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de 

consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da 

receita. De forma que, constatada a intervenção indevida e o mau 

funcionamento do medidor de energia elétrica, demonstrado pelo aumento 

significativo do consumo após a substituição do aparelho, implicam na 

conclusão de que houve faturamento de energia em valor inferior ao 

efetivamente consumido, sendo cabível a sua revisão e a constituição de 

débito para a cobrança das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de 

Direito Privado. Ap 5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 

09/05/2018, DJE 08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA 

MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

COMPROVANDO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

REGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER 

VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DIRETRIZES TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de 

Ocorrência e Inspeção apontou a irregularidade no medidor de energia que 

estava com a entrada e saída de energia invertidas, confirmando a 

irregularidade da unidade consumidora. Não há que se falar em realização 
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de perícia, tendo em vista que o TOI, como dito, demonstra de forma clara 

o desvio, SENDO ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido 

e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI nº.: 8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de 

Moraes, J. 26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o 

procedimento de apuração da irregularidade (lavratura do termo de 

ocorrência e inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da 

ANEEL), bem como a apuração do quantum devido obedeceu as 

disposições da Resolução citada. Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010987-31.2015.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO PEREIRA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por BRUNO PEREIRA contra sentença dos autos. O cabimento 

dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos 

Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código 

de Processo Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante 

que houve erro na sentença ao julgar extinto o processo sem resolução 

do mérito, ante a ausência do reclamante na audiência de instrução, pois 

não considerou o despachado exarado que cancelou a audiência 

aprazada. Verifico que de fato ocorreu tal erro material na sentença, de 

modo que acolho os presentes embargos de declaração, dando-lhes 

provimento, ao passo que já sigo à análise do mérito do presente 

processo. Relata a parte autora que possui um combo de internet + 

televisão com a requerida, sendo que em meados de outubro de 2014 

solicitou o cancelamento do pacote de modem para habilitação de um 

roteador, o qual possuiria os mesmos fins de utilização que o modem e 

que o valor seria de R$241,80. Diz que em dezembro foi cobrado o valor 

proporcional do pacote Combo de R$222,00 e em janeiro foi realizado o 

desconto de R$367,46 e em fevereiro e março e 2015 o valor de 

R$339,09. Diz que discorda dos valores absurdos cobrados. A requerida 

contesta e diz que inexiste dano moral por mera cobrança indevida. Como 

relatado acima, insurge-se a parte autora quanto aos valores cobrados de 

multa por mudança do modem para roteador bem como das cobranças em 

desconformidade com os valores contratados. Em resposta à reclamação 

realizada no PROCON (id. 995265) verifico que a requerida afirmou que “... 

a fatura com vencimento em 08/03/2015 no valor de R$ 339,09 foi 

desmembrada em 02/02/2015, porém como não houve suspensão da 

cobrança junto ao seu banco, foi debitado o valor total de R$339,09, 

sendo 160,90 de TV e R$178,19 de Internet. Esclarecemos ainda que o 

valor de R$160,90 foi abatido na fatura com vencimento em 08/04/2015, 

portanto não houve cobrança de serviço de TV. E ainda o valor de 

R$178,19 foi abatido nas faturas contestadas que ficaram em aberto 

(sendo duas faturas com mesmo vencimento 11/05 no valor de R$85,10 

cada). Quanto ao valor pago na fatura com vencimento em 08/01/2015 

(valor de R$85,10 a maior, devolvemos o valor em dobro na fatura com 

vencimento em 08/03/2015. Salientamos que não constam valores em 

aberto. Contrato de TV foi conectada em 25/04/2015, aberto chamado 

para baixa do modem em sistema, permanecendo com o serviço de 

Internet Roteador.” Assim, entendo que a pretensão do autor foi resolvida 

na via administrativa, não tendo qualquer prova anexada à inicial que 

prove o descumprimento do que foi dito pela requerida em sede de 

contestação do PROCON. Corrobora tal fato o extrato de conta corrente 

juntado aos autos, id. 995264 vê-se que há estorno de débito no valor de 

R$339,09. Portanto, entendo que a questão da multa pela mudança do 

modem para o roteador bem como das faturas que vieram em valores 

superiores ao contratado já foram superadas, pois houve a devida 

compensação, não tendo o requerente juntado provas em sentido 

contrário. Vale ressaltar que a inversão do ônus probatório não exime o 

autor/consumidor de produzir prova mínima do seu direito, em especial 

aquelas de fácil produção, em que o mesmo tem plena capacidade e 

possibilidade de produzir. Quanto às demais faturas, devem as mesmas 

ser emitidas no valor condizente com o contratado, qual seja, R$241,80, 

sob pena de multa de R$200,00 por fatura emitida em desacordo. No que 

se refere aos danos morais entendo que a simples cobrança indevida, não 

dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". 

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS 

MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o 

serviço não foi solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua 

cobrança. Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos 

os comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 
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não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Por consequente, na 

esteira dos precedentes acima citados, o mero descumprimento contratual 

não enseja a reparação por dano moral, já que inocorrente qualquer 

afronta a direito de personalidade, ademais, vale ressaltar que no caso em 

apreço os pagamentos não foram efetuados ou foram efetuados em 

atraso, conforme relatou o próprio autor na inicial, de modo que legítima a 

suspensão dos serviços. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo 

ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes procedência, 

para julgar parcialmente procedente a presente ação, determinando a 

emissão da faturas do pacote no valor contratado de R$241,80, sob pena 

de multa de R$200,00 por fatura emitida em desacordo. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 05 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003444-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TREVISAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003444-62.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO TREVISAN SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011406-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011406-51.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FABRICIO PEREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004935-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ELIAS DE SOUSA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de 

declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 14906039 que a recorrente pagou o valor 

da condenação, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, 

pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 

1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado,após a 

preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ DO VALOR 

DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO DOCUMENTO DE ID 

15328791. Ainda, em atenção ao último documento, INTIME-SE A PARTE 

RECLAMADA para oferecer, querendo, impugnação ao cumprimento de 

sentença do valor remanescente reportado no ID 15328791. Autue-se o 

feito como Cumprimento de Sentença. Após, venham os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002372-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida 

em seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu 

nenhuma notificação da inscrição e jamais utilizou os serviços da ré. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços e junta faturas que demonstram que houve utilização da linha 

telefônica. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora 

da presente ação. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme 

verifico por meio do extrato do SPC juntado com a inicial (Id.13081021). Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$204,63 com relação ao contrato nº 0221171612, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

VERA LUCIA CARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: VERA LUCIA 

CARDIM e outros Processo nº. 1000042-70.2016.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se com o levantamento dos valores penhorados nos autos ao 

procurador da parte exequente, nos termos do referido acordo. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003713-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA COELHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDINA DA COSTA SANTOS PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003713-67.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: RETISOL RETIFICA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: RUBENS FERREIRA 

COELHO & CIA LTDA - ME, EDINA DA COSTA SANTOS PINHEIRO Vistos 

etc. O exequente informou a quitação do débito excutido. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001964-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HEDY HANEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MONDADORI & 

MONDADORI LTDA - EPP Reclamado: HEDY HANEL Processo nº. 

1001964-15.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: AMARILDO 

BIANCHIN Reclamado: MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME Processo nº. 

1006359-50.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN BEATRIZ SETI CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VELOX CLASSIFICADOS DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CARMEN 

BEATRIZ SETI CORREA Reclamado: VELOX CLASSIFICADOS DE 

NEGOCIOS EIRELI - ME Processo nº. 1002741-63.2018.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000308-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDINO KARLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME Reclamado: ANTONIO CLAUDINO KARLING 

Processo nº. 1000308-23.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUENES MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARQUENES 

MOREIRA MARTINS Reclamado: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITORIO Processo nº. 8010221-41.2016.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE OLIVEIRA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SALETE DE 

OLIVEIRA MOTTA Reclamado: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA e 

outros Processo nº. 1002740-78.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011475-59.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011475-59.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ GAIDES 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença por quantia certa manejada contra empresa em 

recuperação judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório 

que a OI teve seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, 

portanto, há óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à 

recuperanda, eis que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a 

empresa executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, 

com fato gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, 

devendo o exequente proceder a habilitação de seu crédito na 

recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 

DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever 

nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a 

jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e 

execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010981-24.2015.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE REQUERIDO: OI S.A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OI 

S/A contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código de Processo Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, porquanto desconsiderou 

que o processo encontra-se suspenso pelo Recurso Especial nº 

1.525.174/RS Verifico que de fato ocorreu uma omissão na sentença no 

que se refere à suspensão do feito, ao passo que desconsiderou o 

sobrestamento dos feitos que discutem serviços de telefonia fixa, 

determinado no Resp 1.525.174 e Resp 1.531.131. Assim sendo, acolho 

os presentes embargos e suspendo o feito, e consequente o prazo de 

eventuais recursos até o julgamento dos Recursos Especiais acima 

citados. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos 

Embargos de Declaração, dando-lhes parcial procedência, apenas 

SUSPENDER O FEITO, nos termos do exposto na fundamentação. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002569-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002569-92.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO Vistos etc. 

A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar se possuía 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, 

tanto que data de mais de 01 ano a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144788 Nr: 1286-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON LUIZ CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Processo nº. 1286-51.2016.811.0040.

Código nº. 144788.

Vistos etc.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 345, recebo o Recurso de 

Agravo em Execução de 328/340, nos termos do artigo 197 da Lei 

7.210/84 c/c artigo 581 e seguintes do CPP.

Intime-se o MPE, para apresentação das contrarrazões no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/84.

Após, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação 

(artigo 589 do CPP).

A propósito:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO JUÍZO AD 

QUEM. RECURSO INCABÍVEL. O agravo de execução segue o rito do 

recurso em sentido estrito, exigindo juízo de retratação, de forma que 

deve ser interposto perante o juízo a quo. Art. 169, XI, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Negado 

seguimento. (Petição Nº 70029371473, Primeira Câmara Criminal, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 

02/04/2009).

Às providências, Cumpra-se.

Em relação ao pedido de fls. 326/327, colha-se parecer do MPE e intime-se 

a Defesa.

Após, conclusos.

Sorriso - MT, em 18 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195792 Nr: 7257-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JO EUSTAQUIO DE SOUSA - 

OAB:25.485, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 Vistos etc.

Considerando o ofício em anexo, redesigno audiência para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 13h30min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Intime-se o Advogado de Defesa.

Mantenho às demais determinações de fls. 114/117.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195792 Nr: 7257-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JO EUSTAQUIO DE SOUSA - 

OAB:25.485, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 INTIMAR O DR. KLEBER GIOVELLI, DE QUE POR ESTE JUÍZO FOI 

REDESIGNADA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 

2019, ÀS 13H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 161373 Nr: 9922-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR GIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMAÇÃO do Dr. Walter Djones Raouano, advogado do reeducando 

Leocir Girelli, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

calculo de pena de fl. 140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 148927 Nr: 3577-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES 

RECURSAIS, NOS PRESENTES AUTOS, HAJA VISTA QUE SEU CLIENTE 

KAIO FELIPE LEITE DA SILVA, MANIESTOU DESEJO DE RECORRER DA R. 

SENTENÇA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1404-03.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Impulsiono estes autos para intimar o advogado de defesa do acusado do 

calculo de pena de fl. 963

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192041 Nr: 5294-03.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE TEIXEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa a fl. 193. Assim, IMPULSIONO o presente para 

apresentação das razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187231 Nr: 2451-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 2451-65.2018.811.0040 (Código 187231) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018 às 

17:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, 

a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 30 

de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122085 Nr: 634-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo desistencia testemunhal supra.

3- Com o retorno das cartas precatórias expedidas devidamente 

cumpridas, encerrada estara a instrução, conforme § 3º do art. 403 do 

CPP, abro vista às partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 194348 Nr: 6504-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS, MEIRE MARIA 

PEREIRA SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Vistas ao MPE para manisfestação quanto aos pedidos da defesa.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284576 Nr: 12740-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENHAGO & CIA LTDA, MT L E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASSEMIRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.56/71 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6727 Nr: 307-84.1992.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM LIBRELOTO STEFANELO, JORGE 
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LIBRELOTO STEFANELO, JOÃO CARLOS LIBRELOTO STEFANELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882, 

LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:2420-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGINA MARILIA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 307-84.1992.811.0055, Protocolo 

6727, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247253 Nr: 14574-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL CELESTINO DA SILVA, ROSINETE DA SILVA 

GUILHERME, EGDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME, DANITUR 

VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278266 Nr: 7616-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição e documentos de fls. 64/84 na qual a parte executada indica bens 

à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151316 Nr: 11446-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VERNER KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. 

SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos.

Por conta do acórdão profer ido Agravo Interno n . 

0116655-53.2015.8.11.0000, Protocolo n. 116655/2015, do TJMT (autos 

em apenso), o qual consignou expressamente que deveria ser 

oportunizada às partes a apresentação de prova documental e 

testemunhal para se verificar a data em que ocorreu a transferência da 

propriedade da rede rural eletrificada, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 15 dias, apresentem a respectiva prova documental.

Caso apresentado algum documento, a parte “ex adversa” deverá ser 

intimada para manifestar no prazo de 15 dias.

Após, CONCLUSOS para a designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual abarcará também a matéria de fundo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145403 Nr: 5081-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que o Cartório de 1º Ofício cumpriu o registro de usucapião 

conforme documentos de fls. 562/565. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007 e certificado o trânsito em julgado à fl. 557, 

impulsiono os presentes autos à Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211931 Nr: 3564-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOMAR GUILHERME TALHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que foi interposto no prazo legal o recurso de apelação 

de fls. 109/115 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142309 Nr: 1720-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WAGNER 

RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132/SP, JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 
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§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275307 Nr: 5233-97.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A - 

FINANCIAMENTOS, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, razão por que 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte demandante, DECLARANDO 

inexistente a dívida discutida nos autos, de modo que CONFIRMO a liminar 

deferida, bem como CONDENO a parte demandada, de forma solidaria, ao 

pagamento da quantia de R$ 9.540,00, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (datada 

negativação), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO solidariamente 

as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168675 Nr: 9353-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERVINO VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTAMONI CIA 

LTDA-ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, ALLIANS SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:MT 12.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LUIZ FERNANDO GUARESCHI 

- OAB:OAB/PR 26.648, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B

 DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM DESFAVOR DA COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS(...)Dessa feita, SUSPENDO a vertente demanda em relação 

à executada Companhia Mutual de Seguros, devendo a parte exequente 

promover a habilitação do seu crédito no quadro geral de credores da 

liquidanda.EXPEÇA-SE certidão, como requerido, para que a exequente 

promova a habilitação de seu crédito.No ponto, a aludida certidão deverá 

conter o valor da dívida e os encargos, tal qual constou da sentença 

prolatada nos autos, porém, no que se refere à incidência de juros de 

mora e de correção monetária, como indicado à fl. 899, a sua fluência ou 

não, enquanto perdurar a liquidação, ficará ao talante do juízo 

liquidante.DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EXECUTADA 

TRANSPORTADORA BERTAMONI CIA LTDA. ME.(...)De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.Dessa feita, INTIME-SE 

a parte executada por meio do seu digno advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo de 05 

dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.Não apresentada 

manifestação da parte executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, 

do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade 

de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, § 5º, do 

CPC.Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.Por fim, seja para enfrentar 

a irresignação da parte executada, seja para determinar à instituição 

financeira a transferência do montante indisponível, CONCLUSOS os 

autos.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157511 Nr: 6109-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIO PUHL, IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Certifico e dou fé que foram interpostos no prazo legal os recursos de 

apelação de fls. 241/245 (pelo exequente) e fls. 246/252 (pelo executado). 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, considerando as 

contrarrazões de fls. 253/256, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que apresentem as contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 246/252, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284459 Nr: 12643-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARDOSO DA SILVA, FABIANA BARRETO 

PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITA TEREZINHA BUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CILENE BARBI - 

OAB:Nº47078/SC, MARCIO BENTES DE FREITAS - OAB:Nº 45.260/SC

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição e documentos de fls. 79/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136812 Nr: 7104-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 112/113, fora promovida a baixa da 

restrição (fl. 62) sobre o veículo indicado, conforme documento que segue 

em anexo.

Logo, RETORNEM os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138173 Nr: 8570-41.2011.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No entanto, não se localizou patrimônio.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

indicar "lotes que estejam estoque, livre de ônus", sob pena de multa de 

10% sobre o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, 

inciso V e parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172439 Nr: 14118-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BONI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, JULIO CELSO 

CAMARGO BORGES, ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO 

CAMARGO BORGES, JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, diante das certidões negativas de fls. 214 e 227 e diante 

dos termos da decisão de fls. 201, impulsiono os presentes autos por 

certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para apresentarem resumo da inicial para expedição do edital 

de citação dos requeridos JULIO CELSO CAMARGO BORGES e AURELIO 

CAMARGO BORGES, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando também 

para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18798 Nr: 1486-04.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER, ASSOCIAÇÃO DOS 

LOJISTAS DO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ANTONIA GONÇALVES DE 

ANUNCIAÇÃO, ALCYR SILVESTRE DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fissal Jorge Calil Flho - 

OAB:14416, Rafael Krueger - OAB:12058

 Certifico que compulsando os autos da carta precatória devolvida da 

comarca de Cuiabá e juntada às fls. 316/324, que não fora juntado o Ofício 

nº 794/2018 de fl. 314, encaminhado via Malote Digital na data de 

13.09.2018 (fl. 315). Desta forma, diante da certidão do Oficial de Justiça 

de fl. 321 e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211441 Nr: 3168-03.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ESTEVÃO GALESI ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORALDINO SANCHES FILHO - 

OAB:11549-B, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:OAB/MT 23.855

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para que compareça nesta Secretaria, no 

prazo de cinco dias, para retirar a certidão de objeto e pé solicitada, cuja 

via original encontra-se na contra-capa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 2246-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAILTON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51476 Nr: 1512-60.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO 

SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS 

LAERTE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, 

JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado 

requerente da certidão de objeto e pé para comparecer nesta Secretaria e 

retirá-la, no prazo de cinco dias, observando-se que a via original 

encontra-se na contra-capa dos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51475 Nr: 1511-75.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, 

MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, JOSE 

ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, MARIA RITA SIA 

MENDONÇA, JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado 

requerente da certidão de objeto e pé para comparecer nesta Secretaria e 

retirá-la, no prazo de cinco dias, observando-se que a via original 

encontra-se na contra-capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51474 Nr: 1520-37.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA, MAURICÉLIA LEMOS 

FERREIRA SIA, EDMIR JOSÉ SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE 

BRITO SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE 

CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado 

requerente da certidão de objeto e pé para comparecer nesta Secretaria e 

retirá-la, no prazo de cinco dias, observando-se que a via original 

encontra-se na contra-capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 1519-52.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE CAMILO 

MENDONÇA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, 

JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, 

MARIA JOSE GIRARDI SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado 

requerente da certidão de objeto e pé para comparecer nesta Secretaria e 

retirá-la, no prazo de cinco dias, observando-se que a via original 

encontra-se na contra-capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Posto isso, tendo em vista já existir robustez acerca da situação do 

imóvel rural em comento, INDEFIRO o pleito formulado pelo Município de 

Tangará da Serra/MT acerca da arguição de incompetência deste Juízo. 

No mais, noticiou aos autos o laudo pericial de fls. 564/605 que restou 

prejudicada a resposta ao item (b) da quesitação determinada pelo Juízo 

em virtude de que não houve a disponibilização dos mapas/mosaicos e 

memoriais descritivos da área à pericia técnica nomeada. Logo, o “expert” 

requer diligências para que o laudo definitivo seja apresentado, como se 

vê às fls. 570/571-verso. Dessa feita, OFICIEM-SE ao CRI de Rosário 

Oeste/MT, ao CRI de Barra do Bugres/MT e ao INTERMAT, exatamente 

como requerido pelo perito às fls. 570/571, consignando o prazo de 15 

dias para resposta. Após, ENCAMINHE-SE a documentação em questão ao 

IPC – Instituto de Perícias Científicas para que apresente a 

complementação da perícia técnica. Por fim, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias. EXPEÇA-SE alvará do valor referente a 

50% dos honorários periciais depositados às fl. 553/554, observando a 

conta bancária indicada pelo perito à fl. 563. INTIME-SE a parte demandada 

para que, conforme decisão de fls. 473/475-verso e fls. 548/550, deposite 

os 50% restante dos honorários periciais, como requerido à fl. 563. Uma 

vez que o requerimento de declinação da competência formulado pelo 

Município de Tangara da Serra/MT (fl. 414) fora indeferido e que a União e 

o Estado de Mato Grosso também não manifestaram de forma definitiva 

sobre o interesse no litígio, OFICIEM-SE ao Município de Tangará da 

Serra/MT, ao Estado de Mato Grosso e à União para que, no prazo de 15 

dias, manifestem sobre eventual interesse no litígio. Vale dizer que, não 

obstante a manifestação do INTERMAT (fl. 551), é preciso colher a 

manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. CERTIFIQUE a Secretaria 

da Vara se todos os confinantes foram citados e se apresentaram 

resposta no prazo legal. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262272 Nr: 26447-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197889 Nr: 13060-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROBERTO RINCO PEREZ, ADRIANA 

PAULA VIEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, Mauricio 

Montagner - OAB:20670/O

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136648 Nr: 6919-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 482 Nr: 85-09.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 502, 

diante da certidão de fl. 505, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no 

prazo de quinze dias, pugnarem o que de direito, oportunidade em que a 

parte exequente deverá manifestar sobre a petição e documentos de fls. 

477/495-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164239 Nr: 1963-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A, USINAS ITAMARATI 

S/A, Gilberto de Vasconcelos, OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER, 

VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, E. CIRINA DE ALMEIDA FELIPE-ME, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, HAIRES RIBEIRO DA SILVA, 

DISTARCTICA- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-EPP, LONGEN & 

LONGEN LTDA-ME, THOLKEN & TOLKEN LTDA-ME, TECIDOS VILAS BOAS 

LTDA, J. MARIA ROLIM, INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA 

MAR LTDA, ELIAS PEREIRA DA SILVA, PERINI E CIA LTDA ME, RIO NOVO 

EMBALAGENS LTDA-EPP, DIVINA MARQUES, GAS 1001 LTDA-ME, 

RINALDO LUIZ DO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, FABIO 

FERREIRA SILVA - OAB:13280, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:37.071-PR, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II - OAB:12052, JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A 

OAB/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502/MT, MARCELO 

BARROSO VIARO - OAB:13.290, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES 

- OAB:OAB/MT 16.155, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 8.505-A, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT 12.507, RICARDO MALACHIAS CICONELO - OAB:130.857 

- SP, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283807 Nr: 12152-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT, JOSÉ SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280605 Nr: 9468-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 33 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 110,22 

(Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos), devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, indicando a Oficial de 

Justiça Gisliane Pereira Alexandre, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:, RAFAEL SOARES 

DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 77 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110819 Nr: 1052-68.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. decisões de fls. 601 e 

609, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 632/637, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225729 Nr: 14813-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEIR LUIS RIBEIRO, 

ROSIMEIRE GAYEGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. 78/79 

e com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:21.159/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Certifico que compulsando os presentes autos verifica-se que não houve 

a citação do requerido LEO RODRIGUES DA SILVA (correspondência 

devolvida à fl. 57). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze 

dias, pugnarem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289058 Nr: 16282-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA, BENE COLOR 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que somente um dos advogados de um dos autores foi intimado 

do despacho de fl. 21, por meio do DJE nº 10354, publicado na data de 

09.10.2018, transcorrendo in albis o prazo para manifestação. Certifico, 

ainda, que o valor pendente de recolhimento se refere às custas de 

distribuição e contadoria, no total de R$ 45,41 (fl. 20). Desta forma, 

procedo o cadastramento devido e, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados dos autores para cumprimento do despacho 

de fl. 21, a seguir transcrito, no prazo de quinze dias. DESPACHO: "Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento das custas de distribuição e contadoria, conmo indicado à fl. 

20, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 366, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial complementar de fls. 385/391, pugnando o 

que entenderem de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106221 Nr: 4939-94.2008.811.0055

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - OAB:3626-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

DE ALENCAR CAMPOS, para devolução dos autos nº 

4939-94.2008.811.0055, Protocolo 106221, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185844 Nr: 3431-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPAO, LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT/10.408, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 208 de 860



OAB:OAB/MT20975

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115052 Nr: 5164-80.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KINUE NAGIT, MONICA KAZUKO TAIRA NAKASHIMA, 

KAZUNARI NAKASHIMA JUNIOR, CLAUDIA HIDEKO TAIRA, ROBERTO DA 

ROCHA TAIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO TAIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 404 efetuado pela parte 

autora, que constatei que os autos permaneceram em carga com a 

advogada da parte autora nos dias 19.09 a 23.10.2018, desta forma, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, requerer o que lhe é de direito, 

ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283148 Nr: 11642-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA GUISSO - 

OAB:262111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o teor negativo da certidão da sra. Oficiala de 

justiça de fl. 23, intimo a parte autora para que, no prazo legal, informe o 

endereço atualizado da parte requerida.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266185 Nr: 29286-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCG, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL,

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sra. Aparecida Menaldi Gayego, DECLARANDO-A incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, 

quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Claudemir César Gayego, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da interditada. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207331 Nr: 20864-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDNDS, GMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSE DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160/B

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fls. 73, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários a fim de que possa 

ser confeccionado o alvará de levantamento da importância determinada 

na referida decisão, destacando-se a necessidade de informar os 

seguintes dados para expedição do alvará: banco, agência, conta 

bancária, CPF/CNPJ titular, nome titular.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163824 Nr: 1221-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PRATES, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS PRATES, REINALDO DOS SANTOS PRATES, NOEMIA PRATES 

DA SILVA, ALÉCIO ALVES PRATES, MARLI ARRUDA PEREIRA PRATES, 

ARISTACIO DOS SANTOS PRATES, NELMA DOS SANTOS PRATES, 

MARCIA DOS SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO por sentença, para que produza seus efeitos legais, a 

partilha apresentada às fls.260/284, destes autos de Inventário, dos bens 

deixados por Odilon da Rocha Prates, com fundamento no que dispõe o 

artigo 654 do Código de Processo Civil, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direito de 

terceiros.Custas pela parte requerente.Publique-se e intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, expeça-se o competente 

Formal de Partilha, bem como Alvarás Judiciais conforme requerido, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 655 e seus incisos, do NCPC.Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135007 Nr: 5139-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

PAULO - OAB:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente (fl.162/163) 

caso positivo o exame de DNA (171/173) e tendo em vista o parecer 

ministerial de fl. 162/163 opinando favorável a homologação, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 162/163, quanto ao pagamento de alimentos e direito de 

visitas.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento do menor João 

Gabriel Contatto, o nome do Pai, Wilton Francisco Lira e com avós 

paternos Francisco Moanel de Lira Filho e Jacy Demetrio da Silva, sendo 

que a criança passará a chamar-se João Gabriel Lira Contatto.

OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido (Expresso Europeu 

Transportes) no endereço informado à fl. 100, para que proceda com o 

desconto mensal em folha de pagamento de pensão alimentícia em favor 

do menor João Gabriel Lira Contatto, no patamar de 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um 

reais e sessenta centavos), e depositando em conta poupança da avó 

materna do adolescente, Agência 2086, Operação 013, Conta 35448-8, 

Caixa Econômica Federal.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279203 Nr: 8398-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293815 Nr: 19964-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDFS, EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação não foi indicado o valor 

da causa pelo nobre causídico.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa têm valor 

inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua à causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282441 Nr: 10980-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDB, JADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 21-verso, a parte executada 

informa a quitação integralmente do débito alimentar, comprovado por 

documentos às fls. 26/28 e, por consequência, requer a extinção do 

presente cumprimento de sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação integral do débito em execução (fl. 35).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 II - a obrigação for satisfeita (...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264018 Nr: 27671-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDSA, JVADS, LDA, MHDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Beatriz da Silva Araujo, João Vitor Araújo Silva e 

Matheus Henrique de Araújo Silva devidamente representados por sua 

genitora Lucimara de Araújo em face de Sebastião Joaquim da Silva todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Analisando o presente feito, verifico que a parte autora, informou que não 

possui interesse no prosseguimento do feito, pugnando, assim, pela 

extinção da presente demanda (fl. 53).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 56).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286117 Nr: 13981-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES DE MOURA, VILSON RODRIGUES 

DE MOURA, MARLI MARIA PEREIRA DE MOURA, VERA LUCIA RODRIGUES 

DE MOURA, ANTONIO GILMAR DA SILVA, KEILA RODRIGUES DE MOURA 

DELABENETTI, ERINEU OLIVEIRA DELABENETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NILZA ADRIANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Alcides Rodrigues de Moura 

e outros em relação aos bens deixados pela falecida Nilza Adriano de 

Moura.

Verifico pelas alegações do Requerente que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais de todos os 

herdeiros com suas respectivas representações processuais bem como 

os documentos pessoais do de cujus e atestado de óbito (fls. 06/51).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do NCPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável;

3. Nomeio inventariante o requerente Alcides Rodrigues de Moura, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) O plano de partilha amigável, atribuindo a meação e o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, com valores atualizados;

b) A certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) A cópia autenticada e atualizada das matrículas dos bens imóveis a 

serem partilhados e documentos comprobatórios dos demais bens;

d) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

e) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294314 Nr: 20426-55.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPR, CF, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de justiça gratuita, verifico a necessidade de a parte 

autora apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência em 

nome das partes, conforme dispõe o artigo 99, §2º, do CPC.

Desse modo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, aporte aos autos os referidos documentos.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286599 Nr: 14417-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, VGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANE DA SILVA - OAB:OAB/PR 

80.475, SAMUEL SOARES DO SANTOS - OAB:OAB/PR 78.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de paternidade proposta por Allana 

Maria Gusmão da Silva, representada por seus guardiões Leandro Alves 

de Souza e Virginia Gusmão Silva, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação pessoal da 

parte requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (fl. 28), todavia, restou infrutífera a intimação 

pessoal haja vista que esta não mais reside no endereço indicado nos 

autos, conforme se abstrai da certidão do Oficial de Justiça de fl. 30

Imperioso ressaltar que cabe as partes informar ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do 

CPC, vejamos.

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Assim, considerando que a parte autora não cumpriu com ato que é de 

sua incumbência, condição esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Por fim, vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286599 Nr: 14417-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, VGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANE DA SILVA - OAB:OAB/PR 

80.475, SAMUEL SOARES DO SANTOS - OAB:OAB/PR 78.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente (fl. 12-v), para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME, 

CNPJ: 22226280000193. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Mariane Baldissera interpôs perante este Juízo ação de 

execução em face de R.S de Souza Construtora ME alegando os 

seguintes fatos: a exequente é credora da parte executada na importância 

de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que atualizado perfaz uma quantia de 

R$16.606,43 representado por cheque do SICREDI, emitido pelo 

executado, oriundo da conta n.39.039-4, da Coop. 8081-0, série AQS, 

número 085, datado de 17/11/2015. Quando a exequente foi apresentar o 

cheque na data combinada, ocorreu a devolução do título, pelos motivos 

11 (cheque sem fundo 1ª apresentação) e 12 (cheque sem fundo 2ª 

apresentação). Diante do ocorrido, a exequente tentou por diversas vezes 

uma composição amigável com a executda, entretanto não obteve êxito 

nestas tentativas. Ante o exposto requer: a) seja determinada a realização 

de audiência de conciliação com base no art. 319, VII do CPC; b) seja 

citada a executada por carta AR-MP, nos termos do art. 246, II do CPC, 

oportunizando a esta a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias da 

data da citação, cujo montante atual é R$16.606,43; c) seja determinada a 

penhora nas contas correntes da executada através do convênio 

Bacen-Jud; d) seja expedida certidão de que a execução foi admitida pelo 

juiz para fins de protesto, bem como para inscrição no SPC e SERASA, e 

para fins de averbação no registro de imóveis de veículos o de outros 

bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade; e) fixação dos 

honorários em 10% ou em 20% caso haja embargos e els sejam 

rejeitados. Protesta provar o alegado através de todos os meios admitidos 

em direito, em especial pelas provas documentais que ora se acostam. 

Dá-se a causa o valor de R$16.606,43.

 - Custas Processuais: R$ 542,91 - Valor Total: R$ 18.809,98 - Valor 

Atualizado: R$ 16.606,43 - Valor Honorários: R$ 1.660,64

Despacho/Decisão: Autos nº: 215565.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de citação da parte executada restaram 

infrutíferas (fls. 23, 27, 30, 32, 39, 40, 70 e 75), mesmo após expedição de 

carta precatória.Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as 

tentativas de citação pessoal da executada, razão pela qual determino sua 

citação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 13356-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas, sob o qual inseri as restrições de transferência e 

circulação, todavia, consta nele a restrição de alienação fiduciária, 

consoante fls. 79/81. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/7/CGJ, intimo o exequente para manifestar se possui interesse na 

manutenção das restrições, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277032 Nr: 6598-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVALDO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 45/51 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265020 Nr: 28424-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 151/154 apresentados 

pela parte requerida são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211199 Nr: 3017-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA MATO GROSSO LTDA, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 332/338 apresentados 

pelos rexecutados são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas, sob o qual inseri as restrições de transferência e 

circulação, todavia, consta nele a restrição de alienação fiduciária, 

consoante fls. 87/89. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/7/CGJ, intimo o exequente para manifestar se possui interesse na 

manutenção das restrições, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177686 Nr: 19769-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUNAVAM KARDECK COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Europa, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 EXCELENTÍSSIMO (a) SENHOR (a) JUIZ (a) DE DIREITO DA 3ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT

Processo nº: 11061-45.2016.811.0055 Código: 221206

 Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A

Parte Ré: CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME; ZUBEIDE BERTA; 

WALDIR BERTA e KATIA BERTA

 Wellington Martins Araujo, Leiloeiro já qualificado não autos, vem, 

respeitosamente, requerer a Vossa Excelência, que em virtude de uma 

maior divulgação leilão que seja acolhido novo edital:

1ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 13h.

 2ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 14h.

Local: Átrio do Fórum comarca de Tangará da Serra – MT.

 Desta forma, requer a juntada desta aos autos para tornar ciente todas 

as partes interessadas e devidos fins de direito.

Cuiabá, 01 de novembro de 2018.

 É o que requer.

Pede Deferimento.

 ________________________________

Wellington Martins Araujo

Leiloeiro Oficial/Rural

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111064 Nr: 1271-81.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FARIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fls. 329/336, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 117368 Nr: 7401-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 13h00 horas

 2ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 14h00 horas

AUTOS N.º 4788-26.2011.811.0055 Código: 134681
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EXEQUENTE: LOCAFACIL – LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

EXECUTADOS: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 VALOR DÉBITO: R$ 45.473,73 EM 26/05/2017

BEM: Lote urbano nº 02 (dois) da quadra nº 21 (vinte e um), planta do 

loteamento denominado “Jardim Europa”, situado na cidade de Tangará da 

Serra-MT, com área de 450,00 m2, dentro das divisas, medidas e 

confrontações seguintes: Frente: 15,00 metros para a Rua Antonio 

Hortolani, fundos: 15,00 metros para o lote 05; lado direito: 30,00 metros 

para o lote 03; lado esquerdo: 30,00 metros para o lote 01. Proprietária: 

Narezzi Engenharia Ltda, imóvel matriculado sob o nº 26.184 do CRI de 

Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 162.000,00 em 24/04/2018 corrigido até 

Setembro/2018 perfazendo o total de R$ 166.280,48.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Av-2/26.184

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista . Parcelamento: 

Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, haja vista que o leiloeiro nomeado nos autos alterou as 

datas dos leilões, conforme fl. 267, intimo as partes que ambos os leilões 

serão realizados na data de 28/11/2018, sendo o primeiro às 13h, e o 

segundo às 14h, no átrio do fórum local, FICANDO A PARTE AUTORA 

DISPENSADA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO, UMA VEZ QUE TAL PROVIDÊNCIA JÁ É TOMADA 

PELO LEILOEIRO.

Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 269 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127831 Nr: 6713-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS BARNES - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 987/992, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139837 Nr: 10347-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CARDOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148955 Nr: 8895-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico, haja vista que o leiloeiro nomeado nos autos alterou as datas 

dos leilões, conforme fls. 115, intimo as partes que ambos os leilões serão 

realizados na data de 28/11/2018, sendo o primeiro às 13h, e o segundo 

às 14h, no átrio do fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145282 Nr: 4952-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEPAR - ELETRICIDADE PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFIOS COMERCIO DE COND. ELET. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624-MT, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 271/274 apresentados 

pela parte executado são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2308-61.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE, JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 655, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora 

efetue o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e sete 

reais e dezoito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 13770-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: Assentamento Antonio Conselheiro, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico, haja vista que o leiloeiro nomeado nos autos alterou as datas 

dos leilões, conforme fl. 180, intimo as partes que ambos os leilões serão 

realizados na data de 28/11/2018, sendo o primeiro às 13h, e o segundo 

às 14h, no átrio do fórum local.

Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 183 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que, haja vista que o leiloeiro nomeado nos autos alterou as 

datas dos leilões, conforme fl. 106, intimo as partes que ambos os leilões 

serão realizados na data de 28/11/2018, sendo o primeiro às 13h, e o 

segundo às 14h, no átrio do fórum local, FICANDO A PARTE AUTORA 

DISPENSADA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO, UMA VEZ QUE TAL PROVIDÊNCIA JÁ É TOMADA 

PELO LEILOEIRO.

Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 108 no átrio do fórum, nos 

termos do disposto no art. 887 do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 13h00 horas

 2ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 14h00 horas

AUTOS N.º 8759-43.2016.811.0055 Código: 218557

EXEQUENTE: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

EXECUTADOS: WILSON GOMES SRODRIGUES

VALOR DÉBITO: R$ 44.649,24 em 25/08/2016

BEM: Imóvel rural de terras de cultura com 48,40 hás destacada de maior 

área denominada Gleba Paraíso, neste Município de Tangara da Serra-MT, 

dentro das seguintes confrontações e medidas: o 1º marco confinando 

com Tomay Kimoto, ao rumo magnético de 60º 30’ NE na distância de 897 

metros até o 2º marco; daí segue-se limitando com a Gleba Palmital ao 

rumo magnético de 29º30SW na distância de 683 metros até o 3º marco, 

daí segue limitando com sucessores de Tomay Kimoto ao rumo magnético 

de 50º30’ SW na distância de 937 metros até o 4º marco, daí segue 

limitando com Tomay Kimoto com o rumo magnético de 29º30’ SE na 

distância de 684 metros até o 1º marco ponto de partida. Cadastrado no 

INCRA sob nº 903.051.015.946. Proprietário Wilson Gomes Rodrigues, 

matricula 4.019 do CRI de Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 1.355.200,00 em 10/04/2018 corrigido pelo INCP 

até 09/2018 – R$ 1.391.008,04

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Penhora a favor do exequente.

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista. Parcelamento: 
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Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147755 Nr: 7584-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LESSI, MARIA DE SOUZA PERES 

LESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo solicitado, intimo a parte 

exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Fereira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176910 Nr: 18977-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que a impugnação à penhora de fls. 137/162 é tempestiva. 

Desse modo, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARA DA SERRA MT

JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 13h00 horas

 2ª LEILÃO DIA 28/11/2018 às 14h00 horas

AUTOS N.º 9247-61.2017.811.0055 Código: 241179

EXEQUENTE: BANCO FIBRA S/A

EXECUTADOS: FELIX UMBERTO SIMONETI

VALOR DÉBITO: R$ 1.080.010,30 EM 01/02/2017

BEM: Uma área de terras rurais com 491,5601 há destacada da Fazenda 

Gaúcha, denominado “Fazenda Nova Conquista V” no município de 

Tangara da Serra-MT, dentro dos seguinte limites e confrontações: 

Caminhamento: Partindo do M1 definido pelas coordenadas planas UTM N: 

8.385.157,00 m e E: 303.084,00m, referidas ao Meridiano Central 57º WGr 

(Zona 21), Datum SAC – 69, situado comum as terras da Fazenda Nova 

Conquista IV e na margem esquerda da Rodovia BR 364 (sentido 

Cuiabá/Porto Velho), na altura do Km 473 + 500 metros, segue deste com 

azimute plano de 91º05’56’’ pela margem esquerda da Rodovia BR-364, 

tendo-a como limite, na distância de 494,00 metros até o M2, situado na 

margem esquerda da Rodovia BR-364 e comum as terras da Fazenda 

Nova Conquista VI. Deste segue com azimute plano de 174º40’54’’ 

confinando com terras da Fazenda Nova Conqukista VI, de propriedade de 

Felix Umberto Simonetti, na distância de 9.996.05 metros até o M3, situado 

comlum as terras da Fazenda Nova Conquista VI e terras da Fazenda 

Branca. Deste, segue com azimute plano de 271º05’55’’ confinando com 

terras da Fazend Branca de propriedade de Alfredo Plinio Greipel, na 

distâqncia de 495,62 metros até o M4, situado comum as terras da 

Fazenda Branca e terras da Fazenda Nova Conquista IV. Deste segue 

com azimute plano de 354º41’25’’ confinando com terras de Fazenda Nova 

Conquista IV, depropriedade de Félix Umberto Simonetti, na distância de 

9.995,88 metros até o M1, ponto inicial desta descrição, fechando-se 

assim o perímetro com área de 491,5601 há.Código do imóvel 

9013930009811, proprietário Félix Umberto Simonetti, matricula 22.167 do 

CRI de Tangara da Serra-MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 2.200.000,00 em 28/07/2017 corrigido até 

09/2018 – R$ 2.417.371,22

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: .

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Tangara da Serra MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista. Parcelamento: 

Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 2630 Nr: 302-52.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 
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OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação em fl. 476, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, haja vista a manifestação de fls. 163/165 da parte 

executada, intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285585 Nr: 13532-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAMAO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo o exequente para se manifestar, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Informo ainda que, a 

complementação de diligência solicitada e efetuada em fl. 42v.º trata-se de 

pagamento de atos já realizados pelo oficial e não para o cumprimento de 

atos futuros. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291984 Nr: 18610-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMAO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do executado, 

intimo-o para se manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, conforme a 

decisão a seguir (parcialmente transcrita):..." Ante o exposto, recebo os 

embargos opostos pela parte executada, recebendo-os sem efeito 

suspensivo, determinando que a parte embargada seja intimada para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do 

Código de Processo Civil.Por fim, ainda que o Código de Defesa do 

Consumidor seja aplicável às instituições financeiras, a inversão do ônus 

da prova não se opera de forma automática, pois depende da 

demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua 

hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade 

ou à dificuldade de produzir a prova.In casu, entendo que não resta 

demonstrada a hipossuficiência técnica da parte embargante em relação à 

parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir provas, 

tendo em vista que a cópia do contrato já se encontra acostado aos autos, 

bem como o cálculo realizado pela parte embargada, contendo todas as 

informações relativas ao valor apurado.

Por essas razões, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292962 Nr: 19379-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 46, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

requerente efetue o pagamento do importe de R$ 77,00 (setenta e sete 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152526 Nr: 1175-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILACK MIRANDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP

 Certifico que o advogado GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144459 Nr: 4070-92.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA NASCIMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARTHUR FREITAS 

REGO, para devolução dos autos nº 4070-92.2012.811.0055, Protocolo 

144459, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125938 Nr: 4891-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA MARIA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao preencher o formulário referente a expedição da 

Requisição de Pequeno Valor, o sistema e-PrecWeb acusou que o valor 

pertinente ao presente feito ultrapassa 60 salários mínimos, conforme 

depreende-se do "print" da tela que segue em anexo, sendo assim, intimo 

a exequente para que se manifeste acerca de eventual renúncia aos 

valores excedentes, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141413 Nr: 750-34.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174990 Nr: 16940-04.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128014 Nr: 6938-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110803 Nr: 1018-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202882 Nr: 16995-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176227 Nr: 18307-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 Nos termos da decisão de fls. 58, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141580 Nr: 926-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

110-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107085 Nr: 5749-69.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA LUZIA DOS SANTOS, APARECIDA ALVES 

PEREIRA FERREIRA, MARIA ALVES PEREIRA, JOSE ALVES PEREIRA 

FILHO, CARLOS ALVES PEREIRA, FATIMA ALVES PEREIRA ATAYDE, 

JURACI ALVES PEREIRA, NATALINA ALVES PEREIRA, ROGERIO ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 
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da certidão de fl. 252.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193586 Nr: 9784-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente incidente processual e, 

por conseguinte, REVOGO a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária concedida a impugnado nos autos principais em apenso, a qual 

deverá providenciar o recolhimento das custas e demais consectários no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da demanda.Cuidando-se 

de incidente processual, isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Desapense-se, traslade-se cópia desta para os 

autos principais, certifique-se o prazo recursal e, tão logo transcorrido, 

arquivem-se os autos.Às providências. Tangará da Serra/MT, 9 de 

novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256643 Nr: 21980-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG ELETONICS DE SAO PAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

indicando e justificando as provas que ainda pretendam produzir.

Após, conclusos para saneamento ou sentença, conforme o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141367 Nr: 696-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE SANCHES RODRIGUES, ROSANE 

DENISE POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Autos nº. 696-68.2012.811.0055 – Cód.141367

VISTOS.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, II), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis, vindo-me conclusos na sequência para 

deliberação.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra, 23 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimação das partes para manifestar, no prazo legal, quanto ao laudo 

pericial juntado nos autos as folhas 106..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150437 Nr: 10499-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ONEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

TAMARA ANNA DASILVA TAQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Sapezal-MT para citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1.656.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102529 Nr: 1375-10.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN VIEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 433, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13322 Nr: 2317-23.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

ESPOLIO DE NELSON CONTI, SIDONIA CONTI, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA, MICHELLI CONTI MASSON, ANA BEATRIZ CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 453/461.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191748 Nr: 8122-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FERNANDO AIRES 

MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte executada GERSON 

RODRIGUES GONÇALVES, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ NÃO EXISTE O NUMERTO INDICADO”, devendo informar o 

endereço atualizado da referida executada para fins de proceder a 

citação da mesma, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188695 Nr: 5611-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.440237-5/2018, valor R$ 256,64, duzentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos, beneficiário M H FLORES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154816 Nr: 3429-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARROSA E OLIVEIRA E CIA LTDA, 

ELIZABETE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito de três diligencia 

do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação nos - Rua 

Benedito P. de Oliveira, 488-N, Centro, 78300-000, Tangará da Serra/MT;- 

Av. Brasil, nº 50-W, Centro, Tangará da Serra/MT;- Rua 6 ( Manoel Dionísio 

Sobrinho), 1238-S cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169372 Nr: 10298-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o ofício juntado 

nos autos as folhas 139/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158111 Nr: 6707-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E ROCHA LTDA, ANDRE LUIZ SILVA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes executadas, onde 

foram DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, 

devendo informar o endereço atualizado das referidas executadas para 

fins de proceder a citação das mesmas, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1661 Nr: 551-08.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior, JOSÉ RIBEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Diamantino-MT para , avaliação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143704 Nr: 3248-06.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:OAB/MT 8530-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do oficio 

juntado nos autos às folhas 227/229.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223853 Nr: 13219-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA LORIN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, AUTOMOTO 

AUTOMOVEIS E MOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GONÇALVES 

SANTOS - OAB:OAB 421-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 184/185, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21088 Nr: 284-55.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16839

 intimação do autor para retirar a carta de adjudicação expedida nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181632 Nr: 23731-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - 

ELETROBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESTRUC 

VERBICARIO DOS SANTOS - OAB:RJ 79.650, MARCIA ROCHA ESSER 

CALVACANTI - OAB:RJ 68836

 Intimação do autor para manifestar acerca do extrato de folhas 723/724 

onde não há valor disponivel, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154816 Nr: 3429-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARROSA E OLIVEIRA E CIA LTDA, 

ELIZABETE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Londrina PR e Fnix PR, para 

citação, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias e 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283928 Nr: 12219-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão: Certifico que 

decorreu o prazo de 03 (três) dias e o executado não pagou a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento, conforme mandado de folhas 46/47, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O 1ª 

Leilão para o dia 28/11/2018, ÁS 13:00 HORAS e O SEGUNDO LEILÃO 

PARA O DIA 28/11/2018, AS 14:00 HORAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139499 Nr: 9970-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 216/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21088 Nr: 284-55.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16839

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito de diligencia do 

oficial de justiça para cumprimento do mandado de imissão na posse cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281836 Nr: 10530-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUBERTO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 

EDUCAÇÃO IPDE, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 
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OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas 

CLEDIVALDO DE SOUSA RIBEIRO, INSTITUTO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO IPDE E ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA 

onde foram DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

DESCONHECIDO” E “ SEM INFORMAÇÃO”, devendo informar o endereço 

atualizados das referidas requeridas para fins de procederem a citação 

das mesmas, informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER 

O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 2496-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte executada B.W. 

SERVIÇOS DE COLHEITA E TRANSPORTES LTDA onde foi DEVOLVIDA 

PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NÃO EXISTE O NUMERO 

INDICADO”, devendo informar o endereço atualizado da referida 

executada da para fins de proceder a citação da mesma, informando nos 

autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 922-34.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FERREIRA ALVES & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Intimação do requerido para com urgência manifestar sobre o teor da 

petição de folhas 110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155046 Nr: 3658-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como acerca da 

certidão: Certifico ainda que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias e o 

executado não efetuou o pagamento da divida, custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, apesar de intimado por 

meio de seu advogado via DJE N. 10285, publicado no dia 02/07/2018, bem 

como não apresentou impugnação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230903 Nr: 19451-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o autor para que traga planilha atualizada, nos termos da 

presente decisão, em seguida, cite-se a requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE BAIXA DO GRAVAME TENDO EM VISTA QUE NÃO 

ACOMPANHOU A PETIÇÃO DE FLS. 273, APESAR DE MENCIONADO NA 

REFERIDA PETIÇÃO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8272 Nr: 795-92.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PAULO NICARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO B. DA SILVA - 

OAB:11.882

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

4.321,51, 3.463,89 E 434,00, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II).

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285106 Nr: 13179-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUZA MOREIRA, MAURILDES 

SILVA CARVALHO, DOUGLAS DE SOUZA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A, 

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 Autos nº: 13179-23.2018.811.0055.Código Apolo nº: 285106.Vistos etc.

(...) Ex positis:1) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Douglas 

de Souza Pessoa já qualificado nos autos, tendo em mira que as 
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condições do benefício da suspensão condicional do processo foram 

efetivamente cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95. 2) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT, tão somente com relação ao réu Douglas 

de Souza Pessoa. 3) Em relação ao réu Márcio de Souza, com vista dos 

autos, o Ministério Público Estadual pugnou pela revogação do benefício 

da suspensão condicional do processo, bem como, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o pleito de 

prosseguimento da ação penal (fls. 433/434). Assim, em atenção aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE o advogado 

constituído do réu Márcio de Souza para, no prazo de cinco (05) dias, 

apresentar justificativa para o descumprimento das condições da 

suspensão condicional do processo. 4) Por outro lado, no que tange ao 

réu Maurildes Silva Carvalho, não há nos autos informações acerca do 

cumprimento das condições de sua parte, bem como, constata-se 

ausência de sua intimação para iniciar imediatamente o cumprimento. Em 

razão disso, INTIME-SE o réu Maurildes Silva Carvalho, conforme pugnado 

pelo Ministério Público para iniciar, imediatamente, o cumprimento das 

condições impostas, sob pena de revogação do beneficio. 5) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e aos defensores de todos os réus do presente 

processo.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 17 de outubro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 223520 Nr: 12873-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Autos nº: 12873-25.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 223520.

 Vistos.

 1) Considerando que o Ministério Público, às fls. 46, ofereceu proposta de 

suspensão condicional do processo, DESIGNO audiência para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 13h10min, com a finalidade de oferecer ao réu João 

Maria Ribeiro da Luz, as condições ofertadas pelo Ministério Público 

correspondente ao benefício da suspensão condicional do processo.

 2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência supra designada, a 

fim de se manifestar acerca da proposta de suspensão condicional do 

processo.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao advogado constituído do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 217133 Nr: 7613-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OSMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 7613-64.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 217133.

Vistos etc.

 Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu José Osmar Alves às fls. 42/44, constato que, a priori, não 

possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

Saliento ainda, que o prazo decadencial previsto no art. 103 do Código 

Penal, é de seis (06) meses a contar da data do fato, para que o ofendido 

proceda à representação do delito, tal qual é o caso do crime de ameaça 

(art. 147, CP), também imputado ao denunciado. Não havendo que se falar 

em ausência de justa causa, estando a representação da vítima em hábil 

prazo legal.

Ademais, no que tange à tese defensiva do petitório de fls. 49/54, 

aduzindo que a denúncia deve ser rejeitada devido à existência de bis in 

idem, em relação aos procedimentos de Código Apolo nº 217857, nº 

229933 e nº 212177, concluo que tal alegação não merece prosperar, 

pois, analisando detidamente os autos, bem como, os procedimentos 

citados, vislumbro que a presente ação penal é a única em trâmite para 

apuração dos fatos narrados na exordial, sendo esta legítima. Vejamos:

 Na ação penal de Código Apolo nº 217857, o réu José Osmar Alves, 

responde pela suposta prática do delito insculpido no art. 217-A do Código 

Penal CP, em tese, perpetrado pelo em desfavor da vítima Jéssica Kawany 

Dias Alves.

O procedimento de Código Apolo nº 212177 trata-se de Medida Protetiva 

deferidas à vítima Rosimar Dias Costa, ou seja, se trata de procedimento 

cautelar autônomo, e não de ação penal.

Por fim, vislumbra-se que o procedimento de Código Apolo nº 229933, diz 

respeito à medida de proteção para resguardar a vítima Jéssica Kawany 

Dias Alves, nada tendo a ver com o andamento da presente ação.

 Portanto, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, sendo que a demanda deve ter o seu 

regular processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da 

verdade real dos fatos, razão pela qual, em consonância com 

manifestação do Parquet (fls. 56/56 verso), REJEITO as referidas 

preliminares, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 
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pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

 Desse modo:

 1. analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 42/44 e 49/54) não configuram nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

13:00 horas.

 2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01 F).

 4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245310 Nr: 13009-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Autos nº: 13009-85.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 245310.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 04 de maio de 2017 contra Rodrigo 

Ferreira da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados nos artigos 147, caput, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal, por três vezes; 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes; 

65 da Lei de Contravenções Penais c/c 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal; 150, caput, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por 

duas vezes; 150, § 2º, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 

por três vezes; 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e 154-B, §§ 3º e 4º, do 

Código Penal, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 Da peça acusatória consta que

[...]

FATO 01

Na data de 01/03/2017, aproximadamente às 12h38, na Rua 33, n. 186-E, 

Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, entrou e 

permaneceu nas dependências da casa da vítima Vandhesca Batista 

Bento Garcia, sua ex-companheira, contra a vontade expressa desta.

FATO 02

Nas circunstâncias de data, hora e local acima delineados, o denunciado 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo 

das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de 

Vandhesca Batista Bento Garcia, sua ex-companheira, ocasionando-lhe 

lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto.

FATO 03

Na data de 01/03/2017, por volta das 20h00 nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com 

consciência e vontade, prevalecendo das relações familiares e de 

coabitação, utilizando-se de um aplicativo de mensagens virtuais, 

ameaçou a vítima Vandhesca Batista Bento Garcia, sua ex-companheira, 

por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, postar fotos e 

vídeos íntimos dela na rede mundial de computadores.

FATOS 04, 05 E 06

Na data de 02/03/2017, em três oportunidades distintas, entre 00h40min e 

04h50, na Rua 33, n. 186-E, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará 

da Serra/MT, o denunciado Rodrigo Ferreira da Silva, com consciência e 

vontade, entrou e permaneceu nas dependências da casa da Vandhesca 

Batista Bento Garcia, sua ex-companheira, contra a vontade expressa 

desta, durante o período noturno.

FATO 07

Na data de 12/03/2017, aproximadamente às 08h00, na rua 33, n. 186-E, 

Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, entrou e 

permaneceu nas dependências da casa da vítima Vandhesca Batista 

Bento Garcia, sua ex-companheira, contra a vontade expressa desta.

FATO 08

Nas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o 

denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade 

corporal de Vandhesca Batista Bento Garcia, sua ex-companheira, 

ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo 

de delito indireto.

FATO 09

Na data14/03/2017, por volta das 19h00, nesta cidade e Comarca de 

Tangará, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e 

vontade, prevalecendo das relações familiares e de coabitação, 

utilizando-se de um aplicativo de mensagens virtuais, ameaçou a vítima 

Vandhesca, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto 

e grave, qual seja, a morte.

FATO 10

Na data de 19/03/2017, por volta das 20h00, nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com 

consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas, através 

de ligação telefônica, ameaçou a vítima Vandhesca Batista Bento Garcia, 

sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual 

seja, a morte.

FATO 11

Na data de 21/03/2017, em horário não especificado nos autos, na Rua 33, 

n. 186-E, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, 

mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel em proveito 

próprio, consistente em 01 (um) celular, marca LG, modelo D325 L70, cor 

branca, avaliado em R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), 

conforme nota fiscal de fl. 54, em prejuízo à vítima Vandhesca Batista 

Bento Garcia.

FATO 12

Consta que no dia 26/03/2017, sem horário preciso, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA 

SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações 

domésticas e familiares, invadiu dispositivo informático alheio, não 

conectado à rede de computadores, mediante violação indevida de 

mecanismo de segurança com o fim de obter dados e informações sem 

autorização do titular do dispositivo, no caso a vítima Vandhesca Batista 

Bento Garcia, tendo, em momento posterior, obtido conteúdo de 

comunicações eletrônicas privadas, a saber, fotos e vídeos íntimos da 

vítima, divulgando-os e transmitindo-os a terceiros.

 FATO 13

Consta que entre os dias 19/03/2017 e 07/04/2017, sem horário preciso, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado RODRIGO 

FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das 

relações domésticas e familiares, perturbou a tranquilidade de sua 

ex-companheira Vandhesca Batista Bento Garcia, por acinte, consistente 

em realização inúmeras ligações telefônicas. (fls. 05/11)

Nos autos apensos (Código Apolo 242926), foi decretada a prisão 

preventiva em 23 de março de 2017 (fls. 45/46 dos sobreditos autos). Em 

09 de abril de 2017 foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido 

contra o réu (fls. 111/112 do presente feito).

A peça inicial acusatória foi recebida em 10 de maio de 2017, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 140.

 O réu, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à 

acusação às fls. 142/147, postulando pela absolvição dos crimes de lesão 

corporal leve e furto, ante a ausência de exame de corpo de delito para 

comprovar as lesões e por escusa absolutória da prática do furto.

 O MPE opinou pelo indeferimento do pleito da defesa (fls. 148/152).

Às fls. 154/155, relegou-se a análise do pleito da defesa para após a 

realização da instrução do processo, bem como, designou-se audiência 

de instrução e julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 171/171 verso, com a oitiva das testemunhas Alana Favalessa 
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Francelino, Messias Telmo Vieira, Thammy Carvalho Garcia, Keila Ozana 

Pereira da Silva, Agnaldo Ferreira da Silva, além do interrogatório do réu 

Rodrigo Ferreira da Silva, conforme mídia de fls. 174.

Às fls. 181 verso, certificou-se que o réu foi posto em liberdade no dia 24 

de junho de 2017.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a vítima Vandhesca Batista Bento 

Garcia, conforme termo de declarações de fls. 251/252.

Às fls. 256/283, acostou-se laudo de exame grafotécnico.

O MPE apresentou as derradeiras alegações às fls. 284/296, postulando 

pela extinção da punibilidade do acusado pela prática do crime de ameaça 

(FATO 03), ante a ausência de representação da vítima. Requereu a 

desclassificação do crime de lesão corporal (FATO 02) para 

contravenção penal de vias de fato e, por conseguinte, a condenação do 

acusado pela referida contravenção penal. E, por fim, pugnou pela 

condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 

147, caput, c/c 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas 

vezes; 129, § 9º, do Código Penal; 65 da Lei de Contravenções Penais c/c 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; 150, caput, c/c 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, por duas vezes; 150, § 2º, c/c 61, inciso II, 

alínea “f”, ambos do Código Penal, por três vezes; 155, caput, do Código 

Penal e 154-B, §§ 3º e 4º, do Código Penal, em concurso material de 

crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

 Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais, às fls. 298/301, pugnando pela absolvição do acusado, ante à 

alegação de ausência de provas acerca da autoria, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do CPP.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

 E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE

[FATOS 01 e 02]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes de violação de domicílio e 

lesão corporal leve (mídia de fls. 174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

a declarante e o acusado conviveram por cerca de uma no enquanto a 

declarante resolveu por fim ao relacionamento porem o acusado não se 

conformava com o término da relação; que neste dia quando retornou para 

casa encontrou o denunciado no seu quarto, e achou a sua cama 

decorada com pétalas de rosas e com um caixa de presente em cima; que 

a declarante se assustou e o acusado lhe dizia para perdoa-lo; que o 

acusado colocou as mãos na boca da declarante para sufoca-la e para 

que a mesma não gritasse e com isso acabou lesionando-a; que os 

vizinhos chamaram a polícia e o acusado foi levado para a delegacia; (fls. 

251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa e a agrediu 

fisicamente (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

 I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, 

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício.

 II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade 

de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento 

que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

 III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da 

vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua 

grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 

Precedentes.

 Habeas corpus não conhecido.

 (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

06/04/2017, DJe 18/04/2017)

No ponto, tem-se ainda que a versão da vítima fora corroborada pela 

prova testemunhal, cujas testemunhas deixaram claro que o acusado não 

aceitava o fim do relacionamento, razão porque, insistentemente, ele a 

procurava a fim de reatar o romance e, por consequência, aconteciam as 

brigas, pois, a vítima já não o queria mais.

 Em suma, o acusado adentrou a residência da vítima com a intenção de 

agredi-la e/ou ameaça-la, apertando sua boca como se fosse sufocá-la, 

sem causar lesões, caracterizando, deste modo, a contravenção de vias 

de fato, e não o crime de lesão corporal outrora descrito na peça 

acusatória.

Aliás, o próprio MPE, acertadamente, requereu a desclassificação do 

crime de lesão corporal leve para a contravenção penal de vias de fato, 

ante a ausência de exame de corpo de delito, a fim de comprovar a lesão 

corporal na vítima.

 Com efeito, observa-se que as condutas possuem uma relação de 

subordinação, tendo sido praticadas em um mesmo contexto fático. Logo, 

em razão do princípio da consunção, impera-se a absorção do crime de 

invasão de domicílio pela contravenção de vias de fato.

O crime de violação de domicílio consistiu em meio necessário e normal à 

execução da contravenção de vias de fato, pois, conforme consta dos 

autos, o acusado adentrou na residência da vítima com o único intuito de 

agredi-la, agindo por frustração amorosa, já que ela não queria reatar o 

relacionamento com ele.

Não é demais dizer, que o STJ já admitiu que uma infração com pena mais 

gravosa seja absorvida por uma outra com pena menos gravosa, desde 

que aquele seja etapa preparatória ou executória deste, tal como se 

revelou o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO 

PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. DESCAMINHO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME-MEIO. 

ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e 

da Resolução n. 8/2008 do STJ.

 2. O delito de uso de documento falso, cuja pena em abstrato é mais 

grave, pode ser absorvido pelo crime-fim de descaminho, com menor pena 

comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória 

deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva. Precedentes.

 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos 

seguintes termos: Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que 

não se altera por ser menor a pena a este cominada.
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 4. Recurso especial improvido.

 (REsp 1378053/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 

10/08/2016, DJe 15/08/2016).

Em caso semelhante, o TJ/MG já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE 

FATO - CONSUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTADAS 

FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS 

CAUSADOS PELA INFRAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

 I - O delito de violação de domicílio, cuja pena em abstrato é mais grave, 

pode ser absorvido pelo infração-fim de vias de fato, com menor pena 

comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória 

deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva. Em outras palavras, 

quando a invasão de domicílio se exaure em infrações contra a pessoa, 

sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, 

condição que não se altera por eventualmente ser menor a pena a este 

cominada.

 II - Não se está a negar o direito da vítima de ver fixado valor mínimo para 

a reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, 

IV, do CPP, mas preclusa se encontra a pretensão na esfera criminal, eis 

que passado o momento processual adequado para o requerimento, 

sendo que a questão, necessariamente, deveria ter sido submetida ao 

crivo do contraditório e da ampla defesa, o que no caso não ocorreu. 

Logo, resta à apelante, caso queira, ajuizar uma ação cível de indenização 

por dano moral, já que os delitos de que foi vítima não são de natureza 

patrimonial, tampouco acarretaram em danos desta espécie.

 (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.16.026245-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2018, 

publicação da súmula em 21/03/2018)

Do exposto, imperativo a absorção do crime de violação de domicílio pela 

contravenção penal de vias de fato, ante a comprovada autoria e 

materialidade delitivas, pois, as condutas possuem uma relação de 

subordinação, tendo sido praticadas em um mesmo contexto fático.

DO CRIME DE AMEAÇA

[FATO 03]

Sem delongas, tratando-se de caso por ser crime que se processa 

mediante ação penal pública condicionada e, considerando a retratação da 

representação ofertada pela vítima às fls. 61, bem como, já tendo 

decorrido o prazo para eventual retratação da retratação, forçoso se faz 

reconhecer a ocorrência da decadência, in casu.

 Assim, diante da manifestação inequívoca da ofendida e, considerando o 

parecer favorável do Ministério Público, imperiosa a extinção da 

punibilidade do acusado da prática do crime em questão.

DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

 [FATOS 04, 05 e 06]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes de violação de domicílio 

(mídia de fls. 174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

No dia seguinte ao sair da delegacia o acusado voltou para a residência e 

invadiu a mesma arrombando uma das portas sendo que o mesmo ainda 

tinha a cópia da chave de outra porta da casa; que a declarante se 

assustou de novo e o acusado ficava dizendo para a mesma para 

perdoá-lo e que ele não ia fazer de novo; que se a vítima não ficasse com 

ele, não ficaria com mais ninguém; que a declarante ligou para a polícia e 

ligou também para o advogado do acusado, mas este não atendeu; que 

diante da chamada da polícia o acusado fugiu; que mais tarde voltou 

novamente a casa da declarante, dizendo que a amava pedindo para ficar 

dizendo que não tinha aonde morar; que novamente a declarante chamou 

a polícia e o acusado saiu do local; (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado violou o domicílio da vítima, não por 

três vezes, mas, por duas vezes, em continuidade delitiva, ou seja, entrou 

e permaneceu na casa sem autorização, salientando, ademais, que a 

vítima já havia postulado medidas protetivas de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial e 

judicial da vítima ganham mais força com a prova testemunhal colhida, que 

é toda consonante com suas declarações. Não é demais lembrar que os 

depoimentos dos policiais da ocorrência em sintonia com o da vítima e 

demais provas dos autos, são idôneos para sustentar uma condenação 

criminal.

Impõe-se a qualificadora do § 1º, do artigo 150, do Código Penal, eis que 

os crimes ocorreram no período noturno.

DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

 E LESÃO CORPORAL

[FATOS 07 e 08]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes (mídia de fls. 174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

No dia 12/03/2017 a declarante já estava morando com uma prima e saiu 

para sua residência para buscar uma roupa, quando encontrou com o 

acusado dentro da residência; que a declarante saiu correndo e o 

acusado a alcançou e lhe segurou pelo braço; que a declarante pretendia 

ir a DEAM que era próxima a sua casa mas como era domingo estava 

fechada; que nesse momento vinha passando um senhor de bicicleta que 

viu o acusado segurando a declarante, que gritou tendo o referido senhor 

descido da bicicleta, ocasião em que o acusado soltou a declarante mas 

esta ficou com lesões no braço; (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive, invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 
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conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado violou o domicílio da vítima, ou seja, 

entrou e permaneceu na casa sem autorização, salientando, ademais, que 

a vítima já havia postulado medidas protetivas de urgência.

Prosseguindo, o acusado agrediu fisicamente a vítima, conforme fotografia 

de fls. 73, contudo, não há como se puni-lo pelo crime de lesões corporais 

diante da ausência de exame de corpo de delito ou outro laudo médico que 

comprove as lesões. Fotografias, por si sós, não se prestam para suprir a 

ausência do corpo de delito, na forma da Lei 11.340/06. Desse modo, 

verifica-se a existência da contravenção de vias de fato, e não do crime 

de lesão corporal outrora descrito na peça acusatória, ante a ausência de 

exame de corpo de delito, a fim de comprovar a lesão corporal na vítima.

 Com efeito, observa-se que as condutas possuem uma relação de 

subordinação, tendo sido praticadas em um mesmo contexto fático. Logo, 

em razão do princípio da consunção, impera-se a absorção do crime de 

invasão de domicílio pela contravenção de vias de fato.

O crime de violação de domicílio consistiu em meio necessário e normal à 

execução da contravenção de vias de fato, pois, conforme consta dos 

autos, o acusado adentrou na residência da vítima com o único intuito de 

agredi-la, agindo por frustração amorosa, já que ela não queria reatar o 

relacionamento com ele.

Não é demais dizer, que o STJ já admitiu que uma infração com pena mais 

gravosa seja absorvida por uma outra com pena menos gravosa, desde 

que aquele seja etapa preparatória ou executória deste, tal como se 

revelou o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO 

PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. DESCAMINHO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME-MEIO. 

ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e 

da Resolução n. 8/2008 do STJ.

 2. O delito de uso de documento falso, cuja pena em abstrato é mais 

grave, pode ser absorvido pelo crime-fim de descaminho, com menor pena 

comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória 

deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva. Precedentes.

 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos 

seguintes termos: Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que 

não se altera por ser menor a pena a este cominada.

 4. Recurso especial improvido.

 (REsp 1378053/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 

10/08/2016, DJe 15/08/2016).

Em caso semelhante, o TJ/MG já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE 

FATO - CONSUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTADAS 

FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS 

CAUSADOS PELA INFRAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

 I - O delito de violação de domicílio, cuja pena em abstrato é mais grave, 

pode ser absorvido pelo infração-fim de vias de fato, com menor pena 

comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória 

deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva. Em outras palavras, 

quando a invasão de domicílio se exaure em infrações contra a pessoa, 

sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, 

condição que não se altera por eventualmente ser menor a pena a este 

cominada.

 II - Não se está a negar o direito da vítima de ver fixado valor mínimo para 

a reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, 

IV, do CPP, mas preclusa se encontra a pretensão na esfera criminal, eis 

que passado o momento processual adequado para o requerimento, 

sendo que a questão, necessariamente, deveria ter sido submetida ao 

crivo do contraditório e da ampla defesa, o que no caso não ocorreu. 

Logo, resta à apelante, caso queira, ajuizar uma ação cível de indenização 

por dano moral, já que os delitos de que foi vítima não são de natureza 

patrimonial, tampouco acarretaram em danos desta espécie.

 (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.16.026245-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2018, 

publicação da súmula em 21/03/2018)

Do exposto, imperativo a absorção do crime de violação de domicílio pela 

contravenção penal de vias de fato, ante a comprovada autoria e 

materialidade delitivas, pois, as condutas possuem uma relação de 

subordinação, tendo sido praticadas em um mesmo contexto fático.

DO CRIME DE AMEAÇA

[FATO 09]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática do crime de ameaça (mídia de fls. 

174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

No dia 14/03/2017 recebeu mensagens pelo celular do acusado dizendo 

que a estava vigiando e a ameaçou dizendo “o que aqui se fazia, aqui se 

pagava”; que até ir ao trabalho a declarante era acompanhada pelo marido 

da sua prima, diante do receio de encontrar com o acusado. (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o acusado 

lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de convencê-la 

a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o acusado fazia 

ameaças para a vítima, inclusive, invadiu a residência dela para 

conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado ameaçou a vítima, por meio de 

mensagens do telefone celular, salientando, ademais, que a vítima já havia 

postulado medidas protetivas de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 DO CRIME DE AMEAÇA

[FATO 10]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.
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 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática do crime de ameaça (mídia de fls. 

174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

No dia 19/03/2017 o acusado ligou para a declarante que estava em 

companhia de sua prima e colocou o telefone no viva voz quando o 

acusado a ameaçou dizendo que iria mata-la se a mesma fosse mulher 

que saísse lá fora para encontrar com ele; que na mesma hora que ligava 

para a declarante com ameaças, o acusado ligava para a mesma dizendo 

que a amava e pedindo perdão. (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive, invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado ameaçou a vítima, por meio de 

ligação do telefone celular, salientando, ademais, que a vítima já havia 

postulado medidas protetivas de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

(FATO 11)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática do crime (mídia de fls. 174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

No dia 21/03/2017 o denunciado subtraiu o telefone celular da declarante 

descrito na denúncia; que nesse dia a declarante foi em casa para buscar 

alguns pertences e encontrou os fios da geladeira arrancados, a máquina 

de lavar e o climatizador danificados, bem como deu falta de sandálias e 

roupas íntimas, além do citado celular, que o acusado mandava recado por 

meio de amigos dizendo que havia sido ele que havia entrado na 

residência da declarante levado seu celular e suas roupas íntima e 

danificado seus pertences. (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive, invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Registra-se, ademais, que o acusado, de posse do celular da vítima, 

disparou mensagens e fotos íntimas dela para inúmeras pessoas.

 Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado subtraiu o telefone celular da vítima, 

salientando, ademais, que a vítima já havia postulado medidas protetivas 

de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

Por fim, como bem observado pelo MPE, deve ser afastada a qualificada 

do arrombamento, pois, deve estar comprovada por perícia válida (CPP, 

artigo 158), o que não ocorreu no caso, em que o exame pericial foi 

realizado de forma indireta (Fotografia).

DO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSTIVO INFORMÁTICO

(FATO 12)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 92/93 (representação da vítima), 94/95, 

100/104 e 190/213, boletins de ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 

57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 

verso e 132/132 verso, pedido de providências protetivas de fls. 59/60, 

auto de apreensão de fls. 129, mídia de fls. 214, laudo de exame 

grafotécnico de fls. 256/283, bem como, pelos depoimentos prestados nos 

autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática do crime (mídia de fls. 174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

O acusado de posse do telefone celular da declarante, que estava com 

seu chip de uso pessoal, abriu a sua lista de contatos e passou a mandar 

mensagens ameaçadoras, fotos íntimas da declarante inclusive para sua 

família e para a sua patroa; que o denunciado invadiu as redes sociais 

Facebook e Whatszap da declarante, para mandar mensagens e fotos 

íntimas da mesma; (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive, invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Registra-se, ademais, que o acusado, de posse do celular da vítima, 

disparou mensagens e fotos íntimas dela para inúmeras pessoas.
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 Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado ameaçou a vítima, por meio de 

ligação do telefone celular, salientando, ademais, que a vítima já havia 

postulado medidas protetivas de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL

 DE PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE

 (FATO 13)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através da certidão de fls. 13, cópias dos documentos de fls. 14/38, 

52/55, 74/76 verso, 82/83, 92/93, 94/95, 100/104 e 190/213, boletins de 

ocorrência policial de fls. 48/48 verso, 57/57 verso, 68/70 verso, 78/79 

verso, 91/91 verso, 97/97 verso, 125/125 verso e 132/132 verso, pedido 

de providências protetivas de fls. 59/60, auto de apreensão de fls. 129, 

mídia de fls. 214, laudo de exame grafotécnico de fls. 256/283, bem como, 

pelos depoimentos prestados nos autos.

 A autoria restou comprovada pela prova testemunhal, senão, vejamos.

Em Juízo, o acusado negou a prática da contravenção penal (mídia de fls. 

174).

 Por sua vez, a vítima, quando inquirida judicialmente, esclareceu que:

[...]

O acusado ainda ligou para a declarante e em tom de deboche perguntou 

“cadê a mulher brava agora”; que o denunciado continuou ligando 

insistentemente perturbando a declarante e ameaçando dizendo que não 

ia ficar naquele da sua mãe para ser encontrado; que se fosse preso ele 

iria sair; como também algumas mensagens dizia que a amava e pedia 

para reatar; que essas ligações duraram até mês de abril/2017 quando a 

declarante trocou de chip. (fls. 251/252)

Este depoimento foi confirmado pelo policial da Delegacia da Mulher 

Messias Telmo Vieira que participou das ocorrências, destacando que a 

vítima se encontrava muito preocupada com as ações do acusado, 

inclusive, se mudou desta urbe (mídia de fls. 174).

Em Juízo, a testemunha Alana Favalessa Francelino afirmou que o 

acusado lhe incomodava e pedia para conversar com a vítima a fim de 

convencê-la a reatar o namoro com ele, ressaltando que sabia que o 

acusado fazia ameaças para a vítima, inclusive invadiu a residência dela 

para conversarem acerca do relacionamento (mídia de fls. 174).

 Na mesma toada, a testemunha Thammy Carvalho Garcia informou que a 

vítima lhe confidenciou que o acusado invadiu a sua casa a fim de 

conversarem acerca do relacionamento e que ele não aceitava o término 

da relação (mídia de fls. 174).

Inquiridas judicialmente, as testemunhas de defesa Keila Ozana Pereira da 

Silva e Agnaldo Ferreira da Silva nada relataram acerca dos fatos (mídia 

de fls. 174).

Registra-se, ademais, que o acusado disparou muitas mensagens e fotos 

íntimas da vítima, para inúmeras pessoas, comprovando-se a perturbação 

ao sossego.

 Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que o acusado perturbou a vítima, por meio de 

ligação do telefone celular, salientando, ademais, que a vítima já havia 

postulado medidas protetivas de urgência.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/11, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Rodrigo Ferreira da Silva, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penal [Fatos 

02 e 08]; 150, § 1º, do Código Penal [Fatos 04 e 05, em continuidade 

delitiva]; 147, caput, do Código Penal, por duas vezes [Fatos 09 e 10]; 155, 

caput, do Código Penal [Fato 11]; 154-A, §§ 3º e 4º, do Código Penal [Fato 

12] e 65 da Lei de Contravenções Penal [Fato 13].

 Pelas mesmas razões, ABSOLVO o réu Nelson Pereira dos Santos da 

prática dos crimes previstos nos artigos 150, caput, e 150, § 2º, do Código 

Penal [Fatos 01, 06 e 07], sendo que, com relação aos fatos 01 e 07, em 

razão da aplicação do princípio da absorção.

Outrossim, HOMOLOGO a retratação da representação do crime de 

ameaça levada a efeito pela parte ofendida às fls. 61 e, de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Rodrigo Ferreira da Silva 

[Fato 03].

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [FATO 02].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda vislumbro a presença 

da circunstância da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque ELEVO a pena em 1/6, FIXANDO a penas 

INTERMEDIÁRIA num total de dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato [Fato 02], a pena definitiva de 

dezessete (17) dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE 

DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA [FATOS 

04 e 05]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 150, § 1º, do Código 

Penal é de detenção, de seis (06) meses a dois (02) anos, além da pena 

correspondente à violência.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para sete (07) meses de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena.

Todavia, imperioso a aplicação da continuidade delitiva prevista no artigo 

71 do CP, razão porque, utilizando-se de 1/6, AUMENTO a pena em 1/6, 

razão pela qual, encontro, para o crime de violação de domicílio, em 

continuidade delitiva [Fatos 04 e 05], a pena definitiva de oito (08) meses e 
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cinco (05) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [FATO 08].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº. 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda vislumbro a presença 

da circunstância da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque ELEVO a pena em 1/6, FIXANDO a penas 

INTERMEDIÁRIA num total de dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato [Fato 08], a pena definitiva de 

dezessete (17) dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 09).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça [Fato 09], a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA (FATO 10).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça [Fato 10], a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO SIMPLES [FATO 11].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal é de 

reclusão, de um (01) ano a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) ano de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes ou agravantes. 

Bem por isso, MANTENHO a pena em 01 (um) ano de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21/03/2017), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE INVASÃO DE 

DISPOSITIVO INFORMÁTICO [FATO 12].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 154-A, § 3º, do Código 

Penal é de detenção, de seis (06) meses a dois (02) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) meses de detenção.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes ou agravantes. 

Bem por isso, MANTENHO a pena em 06 (seis) meses de detenção.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de diminuição da 

pena.

Todavia, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena prevista no 

§ 4º, do artigo 154-A, do Código Penal, razão porque, utilizando-se de 1/2, 

TORNO a pena DEFINITIVA em 09 (nove) meses de detenção.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 15 (quinze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21/03/2017), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL 

DE

 PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

 (FATO 13).

A pena cominada para a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade previsto no artigo 65 é de prisão simples, de quinze (15) dias 

a dois (02) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.
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 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em quinze (15) dias de prisão simples.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes.

 Todavia, verifico existir a circunstância agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão porque ELEVO a pena base em 

1/6, EXASPERANDO-A para dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a primeira 

contravenção penal de perturbação a tranquilidade [Fato 13], a pena 

definitiva de dezessete (17) dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES, ENCONTRO 

PARA O CRIME FURTO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE UM (01) ANO DE 

RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) 

do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21/03/2017), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal; PARA OS CRIMES DE AMEAÇA, POR 

DUAS VEZES, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTINUIDADE DELITIVA E 

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA, ENCONTRO UMA PENA 

TOTAL DEFINITIVA DE UM (01) ANO, SETE (07) MESES E QUINZE (15) 

DIAS DE DETENÇÃO E 15 DIAS-MULTA, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(26/03/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, E PARA AS 

CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO, POR DUAS VEZES, E 

PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE, DE UM (01) MÊS E DEZENOVE (19) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

 No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.

Diante do teor da presente decisão, na qual não fora aplicada pena 

privativa de liberdade, o autor do fato poderá recorrer em liberdade.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 220779 Nr: 10735-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GUDIERY DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Autos nº: 10735-85.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 220779.

Vistos etc.

Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Wanderson Gudiery da Silva Santos às fls. 47/61, constato 

que, a priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos 

indícios suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP. Cabe salientar ainda que o 

réu, em sua defesa postulou a aplicação do princípio da insignificância ao 

caso in concreto.

Pois bem.

De proêmio, impende consignar que a Lei nº 11.340/06, popularmente 

conhecida como “Lei Maria da Penha”, foi criada e consubstanciada no 

universo jurídico, com o fito de resguardar, de forma efetiva, a integridade 

física e psicológica da mulher das diversas espécies de violência (física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral), diante de sua vulnerabilidade.

Ademais, para a incidência do princípio da insignificância, é necessário o 

preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: “a) mínima ofensividade 

da conduta perpetrada pelo agente; b) ausência de periculosidade social 

da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) 

inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

Entendo que, diante de sua extrema ofensividade social, as condutas 

delituosas tipificadas na exordial acusatória, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, não são capazes de serem atingidas pelo princípio da 

insignificância.

Os Tribunais Superiores são uníssonos, no sentido de não ser aplicável o 

referido princípio nos casos em que a Lei Maria da Penha possui 

incidência. Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para 

incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do 

objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da 

conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o 

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade 

da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao 

Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 

3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e 

legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta 

ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça 

no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente 

quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva 

ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e 

lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem 

submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. 

(STF, RHC 133043, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 

julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 

20-05-2016 PUBLIC 23-05-2016)

Outrossim, o STJ editou súmula em que pacifica o entendimento 

consolidado nos julgamentos do tribunal a cerca da matéria:

Súmula 589: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou 

contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações 

domésticas.

Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de acordo com o que foi colhido na 

fase inquisitiva, sendo suficiente para que a demanda tenha seu regular 

processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 
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PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

1. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 47/61) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

17h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01E).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Advogada do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 223756 Nr: 13076-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 Autos nº: 13076-84.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 223756.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro 

de 2019, às 17h20min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 46).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor do réu.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COLLITO MARCONDES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/02/2019, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FLAVIA MALAQUIAS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY SOARES MARTINS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/02/2019, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/02/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))
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MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002452-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE FREITAS DIAS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARDOSO SOCORE (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA MELISSA REICHERT DE JESUS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERIDO)

 

VISTOS. Sobreveio aos autos (ID 16190643) pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a 

autorização de regularização de lacre rompido e restrição de 

transferência do veículo objeto de discussão nos autos. O pedido deve 

ser indeferido, tendo em vista que não traz elemento novo com força 

suficiente para alterar o julgamento anteriormente proferido e que já foi, 

inclusive, mantido pelo E. Tribunal de Justiça. Para sustentar o pedido de 

reconsideração, a reclamante junta aos autos um comprovante de 

transferência efetuado entre a pessoa de Fabiana Crestani (esposa de 

Marcelo, com quem a reclamante informa que entabulou a compra do 

veículo em debate) e o reclamado, sendo este o beneficiário do depósito 

no valor de R$ 29.600,00, atribuindo a esse documento a prova da 

quitação do veículo. Ocorre que o novo documento demonstra a 

realização transação bancária entre o reclamado e uma terceira pessoa 

estranha aos autos, não se podendo afirmar com segurança por qual 

motivo referida transação ocorreu. Nos autos do Processo nº 

1000494-64.2018.8.11.0055, na impugnação à contestação juntada no ID 

13310410, o reclamado informa que a citada transação consistiu no 

pagamento de empréstimo entre o reclamado, a Sra. Fabiana e o Sr. 

Marcelo, realizado em virtude da amizade mantida entre essas pessoas e 

que isso nada teve a ver com o pagamento do veículo objeto do conflito. 

Assim, apesar da juntada de documentos novos, os motivos para o 

indeferimento da medida de urgência subsistem incólumes, porquanto eles 

não têm força suficiente para alteração do julgado; permanece, sob esse 

aspecto, dúvida acerca da efetiva ocorrência do pagamento do veículo, 

dúvida essa que somente poderá ser descortinada após a instrução 
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processual. E se a resolução da questão, no ponto, demanda dilação 

probatória, isso por si só já indica a ausência de elementos suficientes 

para concessão da tutela de urgência. Sendo assim, conforme já 

explicitado na decisão proferida no Id 16189491 continuam ainda não 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que desautoriza a revisão 

do julgado nos termos do art. 296 do CPC. Por todo o exposto, INDEFIRO o 

requerimento do Id 16190655. Considerando a conexão entre as causas, 

determino o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000494-64.2018.8.11.0055. Por despacho proferido nesta data nos autos 

mencionados, este Juízo está designando audiência que servirá para 

instrução de ambos os processos. A solenidade se realizará no dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00, devendo as partes se atentar às 

advertências contidas no despacho em referência. Por fim, no que tange 

ao requerimento do ID 16191000, deverá o d. advogado se atentar ao que 

dispõe o art. 112 do CPC, devendo juntar aos autos a prova da 

comunicação da renúncia ao mandante, sem o que não será possível 

deferir o pedido para que seja excluído da representação processual da 

reclamante. Assim, enquanto não juntar referida prova, permanecerá 

como patrono da reclamante e deverá ser intimado de todos os atos 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEZILEY CRISTIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme requerido no ID 

16237333. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o 

reclamante para, em igual prazo, requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Em relação ao pedido de levantamento do valor bloqueado no 

ID 10704039, certifique-se o trânsito em julgado da sentença do ID 

13768023. Decorrido o prazo, sem manifestação e, somente nesta 

hipótese, defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

juntar demonstrativo atualizado do valor executado, deduzindo o valor 

levantado , sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011826-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELTER DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o postulante (Exequente) não possui poderes na procuração 

outorgada para recebimentos de valores. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001185-78.2018.8.11.0055 Autor (a): Antonio Raimundo Pereira 

de Souza Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 
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de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 172,82 (cento e 

setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), em 23 de julho de 2017, 

conforme prova certidão anexa à inicial (ID. n. 13063797). Contudo, afirma 

que não possui esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra que não 

foi notificado previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, motivo 

pelo qual haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do 

autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que o autor contratou 

seus serviços, porém quedou-se inerte. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato apresenta para justificar os débitos 

cobrados e os serviços que afirma ter fornecido, inclusive a tela sistêmica 

juntada não possui dados pessoais do autor para verificação (se 

mostrando imprestáveis para o efeito probatório pretendido, portanto). 

Neste ínterim, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar 

verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que inexistem provas 

contundentes da contratação, motivo pela qual se constata a existência de 

fraude perpetrada por terceiros no presente caso. Assim, a 

responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto 

por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), 

quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em 

fato de terceiro no presente caso, enquanto excludente de 

responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a 

contratação em nome do autor por terceiro fraudador concorreu 

diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo autor. 

Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato que 

ensejou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. De igual modo 

é imperiosa a condenação da ré ao pagamento de compensação pelos 

danos morais sofridos (que prescindem de efetiva prova no presente 

caso, na forma da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça). 

Neste contexto, considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão aos 

direitos da personalidade do autor (especialmente à sua imagem e nome), 

a condição econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

reclamada é justo. No que tange a notificação prévia de inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. 

b) Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Autos n. 1001226-45.2018.8.11.0055 Autor (a): Guilherme Henrique 

Santos Rocha Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 
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sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no 

valor de R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa 

e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do 

respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. 

Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.
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Processo Número: 1001225-60.2018.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos n. 1001225-60.2018.8.11.0055 Autor (a): Jefferson Bernadino 

Alves de Lima e Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 
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incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no 

valor de R$ 205,66 (duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), 

como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em questão por 

não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a parte autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 205,66 (duzentos e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino 

por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001208-58.2017.8.11.0055 Autor (a): Keonny Tyesko Lopes Ré 

(u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13647484). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001445-92.2017.8.11.0055 Autor (a): Wadson Nunes de 

Almeida Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14819030). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS 02500011100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJS SINAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. Marielly Carolina dos Santos Autor (a): AJS Sinal Ltda. - ME Ré 

(u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14417176). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLY MAYARA GISLAINNY SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001467-19.2018.8.11.0055 Autor (a): Tangará Clínica 

Odontológica do Povo Ltda. Ré (u): Evelly Mayara Gislainny Silva PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito 

(cf. ID n. 16240294). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que 

à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com 

a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na 

dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a 

prolação da sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do 

FONAJE[2], este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde 

que não se trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. 

Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada 

pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 05 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001161-50.2018.8.11.0055 Autor (a): Lucivania Rodrigues da 

Costa Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 91,54 (noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), como 

prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 
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consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos n. 1001159-80.2018.8.11.0055 (cf. ID n. 15928138), que possui 

as mesmas partes e tramita neste Juizado Especial, a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 91,54 (noventa e um 

reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir 

da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro 

de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para informar dados bancários para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000661-81.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

JESSIKA FRANCISCA LOPES em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 
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irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativado por ordem da ré, por dívidas que entende ilegítimas, 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que diferentemente das alegações 

esboçadas na inicial, os débitos alegados desconhecidos pelo autor são 

pendências financeiras referentes à Unidade Consumidora nº 1083664 

cadastrada, situada na Rua 30-A, em Tangará da Serra/MT, do qual aquela 

é titular. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por 

parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência da autora quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

ainda pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a 

Parte Autora ao pagamento do valor de R$ 21,69 (vinte e um reais e 

sessenta e nove centavos), valor este a ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do inadimplemento. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GOMES GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001358-05.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

MATEUS GOMES GUEDES em face de BANCO BRADESCARD S.A. A priori 

afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado para causas de 

alta complexidade suscitada pela ré, considerando ser desnecessária a 

realização de quaisquer perícias no presente caso, isto porque toda a 

celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo probatório já 

juntado aos autos. Afasto igualmente a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Ainda, não há se falar em prescrição, presentes, portanto, os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que o 

autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que entende ilegítimas, 
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como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando que diferentemente das alegações 

esboçadas na inicial, o mesmo possui PROPOSTA DE ADESÃO 

devidamente assinada, demonstrando o a licitude da cobrança, haja vista 

o autor requereu o mesmo junto ao banco requerido. Diante dessas 

informações, esclareceu que a origem da negativação do autor é a 

inadimplência do cartão de crédito cuja inadimplência se deu por compra 

parcelada efetuada, conforme se observa nas faturas anexas a defesa. 

Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte da 

promovida, falacioso se mostra a alegação do autor de que não contraiu a 

dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o 

suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO RUAN SANTIAGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000180-21.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ITALO 

RUAN SANTIAGO GONCALVES em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.. Presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por dívidas que entende ilegítimas no valor de R$ 140,25 (cento e 

quarenta reais e vinte e cinco centavos) como prova certidão de restrição 

anexa aos autos. O autor alega não ter contratado os serviços da 

requerida, desta forma desconhece ter algum debito com a mesma, razão 

pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. 

Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de 

adimplir com o contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se 

falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando que diferentemente das alegações esboçadas na inicial, é o 

Reclamante titular do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 

5067 XXXX XXXX 9109, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, CONFORME FAZEM 

PROVAS AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. Ainda, que o valor 

negativado corresponde à fatura com o vencimento no mês de janeiro de 
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2015, ultima fatura vencida no ato da inscrição, demonstrando ainda que 

referido cartão foi utilizado, sendo por meio dele realizado diversas 

despesas, tendo havido inclusive pagamentos, o que fica 

descaracterizado a alegação de desconhecimento do débito. Juntou aos 

autos a Proposta para Emissão de Cartões, onde a assinatura exarada é 

semelhante a assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono do 

Reclamante nos presentes autos e documentos do autor. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação do autor de que não contraiu a dívida com 

a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 

de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 

– O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SMOLARSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000584-72.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

VANUZA SMOLARSKI DE OLIVEIRA em face de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativado por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 120,04, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. A autora alega não ter contratado os serviços da requerida, desta 

forma desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

a Parte Autora contratou os serviços de TV por assinatura prestados pela 

reclamada oriundas dos contratos Claro TV (021/08301169-3), serviços 

instalados em 16/05/2014,cancelados pelos precursores de cobrança. A 

reclamada demonstra que a relação entre as partes transcorreu 

normalmente, que o endereço onde ocorreu a instalação dos serviços, ou 

seja: RUA 19, A, 1, QD 2, LT 01,BARCELONA, NA CIDADE DE TANGARÁ 

DA SERRA, /MT, corresponde ao mesmo endereço já cadastrado em 

sistema serasa, sendo assim resta claro que o autor realizou a 

contratação do plano, realizou pagamentos de fatura e agora tenta se 

eximir da responsabilidade em realizar o pagamento dos débitos. Entendo 

que havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 
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de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência da autora quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, reconheço a litigância 

de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 

de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 

– O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000554-37.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JAIR 

MARTINS VIEIRA em face de VIVO S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativado por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 216,37(Duzentos e dezesseis reais e trinta e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora 

alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

a Parte Autora habilitou a linha telefônica nº (65) 99971-0135 em seu 

nome, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré. A reclamada demonstra que a relação entre as 

partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o 

pagamento das faturas no período de março a dezembro de 2016 e que 

deixou de efetuar o pagamento das faturas referente aos meses de 

dezembro de 2016 e janeiro, fevereiro e maio de 2017, fato gerador do 

incontestável débito no valor de R$ 216,37 (duzentos e dezesseis reais e 

trinta e sete centavos). Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência da autora quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 
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(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

ainda pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a 

Parte Autora ao pagamento do valor de R$ 216,37 (duzentos e dezesseis 

reais e trinta e sete centavos), valor este a ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do inadimplemento. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as Partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000645-30.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

CARLOS JANUARIO DA SILVA em face de VIVO S.A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que o 

autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante 

de R$ 29,63, como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor 

alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

diferentemente das alegações esboçadas na inicial as partes firmaram 

contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Parte Autora 

habilitou a linha telefônica n° (65)9658-4131 o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. A reclamada 

demonstra que a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo 

a Parte Autora efetuado o pagamento da fatura de janeiro de 2016, e que 

sem qualquer justificativa, a parte Autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas subsequentes, fato gerador do incontestável do débito que 

infundadamente, alega desconhecer. Entendo que havendo comprovação 

de serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a 

alegação do autor de que não contraiu a dívida com a Reclamada, 

tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, 

estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova 

do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 
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(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

ainda pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a 

Parte Autora ao pagamento do valor de R$1.368,23 (mil trezentos e 

sessenta e oito reais e vinte e três reais), referente ao contrato n° 

0266256158, valor este a ser atualizado com correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do inadimplemento. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001227-30.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que o autor foi negativado por ordem da ré, por dívidas que 

perfazem o montante de R$ 231,75, como prova certidão de restrição 

anexa aos autos. O autor alega não ter contratado os serviços da 

requerida, desta forma desconhece em ter algum debito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, não havendo, 

portanto, se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, 

por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica e o plano de 

serviços em seu nome, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Juntou nos autos contrato devidamente 

assinado pelo autor e cópia do documento pessoal – CTPS – quando da 

abertura do crédito ao mesmo. Entendo que havendo comprovação de 

serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação 

da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001195-25.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 205,66, referente ao 

contrato n° 0216917849, como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. O autor alega não ter contratado os serviços da requerida, desta 

forma desconhece em ter algum debito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando que 

as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a 

Parte Autora habilitou a linha telefônica de nº (65) 999984818 e o plano de 

serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré. Demonstra ainda que a parte Autora efetuou o 

pagamento de faturas referentes a esta linha telefônica e que a relação 

entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o 

pagamento das faturas desde o ano de 2014, deixando de efetuar o 

pagamento das faturas referente aos meses de fevereiro a abril de 2016 

fato gerador da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por 

parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

ainda pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a 

Parte Autora ao pagamento do valor de R$ 205,66 (duzentos e cinco reais 

e sessenta e seis centavos), valor este a ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do inadimplemento. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 
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Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001258-84.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 

exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14817472 E 

14817650). Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da 

executada entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo 

ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 

de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE TEREZAN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010073-48.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 

exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14086114). 

Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da executada 

entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010745-32.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILA BEZERRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO(A))

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010745-32.2012.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 

exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 15039606). 

Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da executada 

entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000755-63.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 
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exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14088451). 

Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da executada 

entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000031-25.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 14151038). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14174835), sendo expedido o 

competente alvará judicial (cf. ID 14602989). Assim, considerando o 

cumprimento da obrigação por parte da executada entendo pela extinção e 

arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010437-88.2015.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata os autos de cumprimento de sentença em que a 

exequente efetuou o levantamento do valor via alvará (cf. ID 13857042). 

Assim, considerando o cumprimento da obrigação por parte da executada 

entendo pela extinção e arquivamento do feito. 3. Dispositivo ANTE O 

EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. 

KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO STUMM - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13/12/2018, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000262-52.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte executada manifesta que cumpriu 

integralmente com sua obrigação efetuando o depósito do valor devido (cf. 

ID 14261946). A exequente concordou com o valor depositado e requereu 

o levantamento do valor via alvará (cf. ID 14352517). Sendo expedido o 

alvará judicial (cf. ID 14661329). Assim, considerando o cumprimento da 

obrigação por parte da executada entendo pela extinção e arquivamento 

do feito. 3. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 30 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001251-92.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, acolhida a preliminar suscitada pela segunda ré, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no 

caso posto resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º 

c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação da 

parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes, necessário 

é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presentes os requisitos da verossimilhança e 

hipossuficiência em relação ao reclamante. Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de repetição de indébito 

c/c pedido de indenização por danos morais, onde alega a parte autora 

que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, causando-lhe 

prejuízos de ordem material e moral. Diante disso, requer a condenação do 

Réu ao pagamento de indenização por danos materiais; danos morais no 

valor de R$ 15.000,00; indenização pela suposta perda de tempo útil, 

também no valor de R$ 15.000,00; além da inversão do ônus da prova em 

seu favor e a condenação do Banco Réu ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais. Em contestação a parte Reclamada afirma que a Autora 

efetuou empréstimo junto ao banco, porém acabou por não honrar as 

prestações, o que ensejou em renegociação. Afirma que, conforme 

extrato do empréstimo a Autora pagou parte da renegociação em boletos, 

mas, esse recebimento é feito de maneira parcial, sendo que em razão da 

quebra do acordo por parte da Autora, a operação retorna ao valor do dia 

do acordo e que deste valor, foi amortizado o valor já pago anteriormente, 

porém, que os juros de inadimplência voltam e não ocorre a quitação do 

período pago, apenas a amortização do valor pago. Quanto ao débito em 

conta dos valores mencionados na peça exordial esclareceu ser o 

procedimento automático, pois a dívida permanece, mesmo a Promovente 

tendo feito o acordo, visto que mencionado acordo foi quebrado. Assim, 

afirma que os valores que estão sendo cobrados na conta corrente da 

autora são referentes ao empréstimo consignado feito por ela própria, 

visto que o acordo foi quebrado. Ou seja, aduz que não há qualquer 

ilegalidade na conduta do banco Réu. Requerendo por fim a improcedência 

da ação. Esta é a síntese da demanda. Pois bem, entendo que razão não 

assiste à autora, pois a própria autora confirma em sua inicial que atrasou 

o pagamento das prestações do empréstimo consignado. O banco 

promovido demonstrou que a autora realizou acordo de parcelamento dos 

contratos inadimplidos, e que este restou descumprido, nesta feita, a 

alegação do promovido de que com a quebra do acordo por parte da 

Autora há o retorno do contrato com juros e amortizações é verossímil. 

Diante de tantas informações específicas e arrimadas nos extratos da 

própria movimentação na conta corrente da autora e dos contratos 

realizados, tem-se que a ré se desincumbiu da regra disposta pelo art. 

373, inc. II, do CPC. A jurisprudência também neste sentido: Ementa: 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. Impugnação de empréstimo pessoal contraído por 

meios eletrônicos (através do uso de cartão magnético e digitação de 

senha pessoal). Caso em que não se pode exigir cópia física assinada do 

respectivo contrato. Operação financeira pela qual foi renegociado 

anterior empréstimo celebrado pelas partes e inadimplido pelo consumidor. 

Extratos da conta corrente da parte autora que arrimam a tese da 

instituição financeira. Dever de repetir valores e indenizar 

extrapatrimonialmente não configurado. Multa fixada em sede de 

antecipação da tutela (para a hipótese de descumprimento da ordem de 

cancelamento dos descontos) que não mais subsiste, face ao resultado 

final do julgamento. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076032291, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 12/07/2018) Portanto, não 

havendo se falar em repetição de indébito por inexistência do indébito, não 

há se falar em prática de ato ilícito pelo reclamado, inexistindo o dever de 

reparar em razão da ausência do primeiro elementos da responsabilidade 

civil. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgando extinto o feito com julgamento do mérito. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001068-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARLA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001068-24.2017.8.11.0055 Reclamante: SIMONE CARLA RODRIGUES 

OLIVEIRA Requerida: UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se 

de ação de obrigação de fazer, em que a parte reclamante requer que a 

parte reclamada seja compelida a custear o procedimento de laqueadura 

tubária requerida pela autora quando de sua ultima gestação. Em primeiro 

plano, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, pois 

conforme relatado nos autos a autora era conveniada do plano Unimed 

Paulistana sem carências a cumprir. E a jurisprudência tem reconhecido a 

solidariedade existente entre as diversas cooperativas que compõem o 

conglomerado UNIMED, conforme os ilustrativos precedentes, verbis: 

AGRAVO LEGAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DE 

VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO AUTORAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

- RESPONSABILIDADE DO CONGLOMERADO ECONÔMICO - Afigura-se 

irrelevante para o consumidor qualquer distinção administrativa referente 

às unidades da Unimed distribuídas pelo território nacional, porquanto a 

teoria da aparência, inspirada no princípio da boa-fé, justifica a respectiva 

responsabilização, sendo possível constatar a obtenção de proveito 

econômico capaz de ensejar sua responsabilização diante do risco da 

atividade desenvolvida no mercado de consumo. A cláusula contratual que 

excluiu o fornecimento de prótese, inserta no contrato celebrado entre as 

partes, não pode servir de fundamento à defesa da agravante, uma vez 

que esta ofende os princípios da boa-fé objetiva e equidade, ao permitir 

que a seguradora exima-se de empregar todos os meios existentes para 

salvaguardar a saúde de seu segurado. Súmula 112 desta Corte de 

Justiça. Negado provimento ao recurso. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

0011962-35.2011.8.19.0000 - DES. EDSON VASCONCELOS - Julgamento: 

06/04/2011 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL) - TJRJ. Afastada a 

preliminar arguida pelos fundamentos alhures, passo a analise do mérito. 

A controvérsia diz respeito ao custeio de procedimento cirúrgico por 

operadora de plano de saúde em favor de consumidora. . A relação 

jurídica existente entre as partes é de consumo, submetendo-se às 
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disposições do Código de Defesa do Consumidor, que atribui 

responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, não respondendo 

pelos danos causados ao consumidor somente se provar a inexistência 

de defeito do serviço ou fato exclusivo daquele ou de terceiro (artigo 14, § 

3º, incs. I e II). Da documentação acostada aos autos, restou demonstrada 

que autora solicitou a liberação do procedimento quando ainda estava com 

20 semanas de gestação, não sendo lógica a alegação da promovida de 

que depois de realizada a solicitação médica, a apresentação de todos os 

documentos por parte da requerente e o devido trâmite administrativo, a 

solicitação da requerente fora autorizada pela Unimed contratada pela 

autora. Ora, referida autorização deveria ter ocorrido juntamente com a 

autorização de parto na modalidade cesárea pois neste caso a cirurgia de 

laqueadura seria realizada logo após o parto, não sendo razoável aceitar 

que a autora tenha que realizar outra cirurgia por total descaso da 

promovida. Com efeito, observando o contexto que se apresenta nos 

autos, verifica-se que houve, de fato, negativa de atendimento 

injustificada contra a reclamante, negativa esta que viola o disposto no 

artigo 12, V, alínea ‘c”, da lei 9.656/98, in verbis: “Art. 12. São facultadas a 

oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV 

deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas 

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo 

máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e 

oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro 

horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Outrossim, 

sendo a relação de consumo, como se entende que é, a cláusula 

contratual deve ser interpretada em benefício ao consumidor, como 

determina o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, e não o 

contrário. Ademais, restou configurado, in casu, o dano moral in re ipsa, 

pelo incontestável estado psicofísico de vulnerabilidade e angústia, 

despertados na autora, a abalar a sua dignidade como pessoa humana. 

No que tange à reparação pelo dano moral, entendo plausível e 

resguardando a adequada proporção entre a mensuração da extensão do 

dano e a gravidade do ato, na medida em que também não concorre para o 

enriquecimento indevido da consumidora, atentando ao porte 

socioeconômico do ofensor e às peculiaridades do caso concreto, a 

fixação de montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais em observância aos parâmetros de razoabilidade que orientam a 

jurisprudência pátria. Afim de corroborar todo o explicitado segue 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE ESTERILIDADE – LAQUEADURA 

CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE - CONTRATO DE ADESÃO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INCOMPATIBILIDADE COM A BOA-FÉ E 

EQUIDADE - ABUSIVIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

ARTIGO 51 INCISO I, § 1º da Lei 8.078/90 -NULIDADE DA CLÁUSULA 

CONTRATUAL - RESSARCIMENTO DOS GASTOS DESPENDIDOS COM O 

TRATAMENTO - VALOR ATRIBUÍDO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO CPC E COM OS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELO PATRONO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA - 

RECURSO IMPROVIDO.Os contratos de seguro médico, porque de adesão, 

devem ser interpretados em favor do consumidorA cláusula que exclui a 

cobertura de tratamento necessário ao paciente, conforme prescrição 

médica, é incompatível com a boa-fé e a equidade, sendo assim, abusiva 

nos termos do que disposto no inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa 

do Consumidor, o que justifica a declaração de sua nulidade.O valor dos 

honorários advocatícios deve estar em consonância aos parâmetros do 

art. 20 do Código de Processo Civil e aos serviços prestados pelo patrono.

(Ap 96031/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, 

Publicado no DJE 07/05/2012) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de: a) CONDENAR a reclamada 

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a 

custear a realização do procedimento de laqueadura tubária para a 

promovente SIMONE CARLA RODRIGUES OLIVEIRA; b) CONDENAR a 

reclamada UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000752-74.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

MARISA SOARES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

autora foi negativado por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

montante de R$ 42,26 (Quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), 

oriunda do contrato de Nº 2526663201805, como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. A autora alega não ter contratado os serviços 

da requerida, desta forma desconhece em ter algum debito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, não havendo, 

portanto, se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando que diferentemente das alegações esboçadas na inicial, os 

débitos alegados desconhecidos pela autora são pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 2526663, situada na Rua dos 

Mutuns, 177, Bairro Jardim do Trevo, Cáceres/MT. A reclamada demonstra 

que a reclamante realizou a solicitação e troca de titularidade da unidade 

consumidora em questão, mediante assinatura de declaração, sendo certo 

que a assinatura e documentos pessoais conferem com os da parte 
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autora colacionados na peça vestibular. Ainda, para corroborar juntou a 

reclamada o contrato de locação do imóvel em questão em que consta a 

assinatura da autora com reconhecimento de firma caindo por terra a sua 

tese em sentido contrário. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência da autora quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

ainda pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a 

Parte Autora ao pagamento do valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e 

vinte e nove centavos), valor este a ser atualizado com correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do inadimplemento. 

Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 

55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000081-51.2018.8.11.0055 Autor (a): Luana Soares da Silva Ré: 

Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores 

depositados nos autos (cf. ID n. 16024080). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 15379972), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBBIA MENDONCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010251-65.2015.8.11.0055 Autor (a): Nubbia Mendonça Oliveira 

Ré: Bilisim Provedeores de Acesso à Internet Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 14085575). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 12899304), 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000752-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seus advogados, para, no prazo legal 

se manifestar a respeito do documento juntado no ID: 14528405.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SEVERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 13 de Dezembro de 2018 ás 

09:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SEVERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte Reclamada por meio de seu advogado, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 13 de Dezembro de 2018 ás 

09:30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que realizou o pagamento de todas as 

obrigações do contrato e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Conforme 

se verifica pela documentação acostada à inicial, a reclamante demonstra 

que efetivamente está em dia com suas obrigações. Embora tenha juntado 

comprovantes de pagamento de apenas três prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação, necessário, nesta sede, reconhecer a presunção da 

quitação das outras prestações vencidas, diante do que estabelece o art. 

322 do Código Civil. Assim, levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais, soa verossímil a alegação da 

reclamante. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para que seja 

promovida a exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 
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presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 6 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001709-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVONE ANA DE FARIA LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16008754. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se nos termos do despacho do ID 14199647. Caso 

a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Outrossim, com relação ao pedido de buscas no SIEL, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001447-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DE BARROS LOBO E BARROS (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15896618. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se nos termos do despacho do ID 13564062. Caso 

a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Outrossim, com relação ao pedido de buscas no SIEL, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001357-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA LUANE DISPERATTI CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16007460. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se nos termos do despacho do ID 13374238. Caso 

a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Outrossim, com relação ao pedido de buscas no SIEL, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ASSUNCAO OLMEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SCHUNK DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de Novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ACKERMANN (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15896895. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 
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Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se nos termos do despacho do ID 14760882. Caso 

a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Outrossim, com relação ao pedido de buscas no SIEL, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN MADALOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO os Advogados WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MT 

21.150-A e THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB/MT 18.017-A para regularizarem 

a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002461-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: “Ação monitória – 

Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – Incompatibilidade de ritos 

– Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º Colégio Recursal da Capital-SP, 

rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) Entretanto, antes de ser 

determinada a extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a 

citação do reclamado, verifico ser possível a emenda da inicial, para 

adaptação do pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, 

determino seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao 

procedimento adequado à Lei em comento, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 214861 Nr: 5914-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Intimo o Autor do fato pelo Diário Eletrônico, por atuar em causa própria, 

da sentença proferida nos autos, para querendo, apresentar recurso no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de multa c/c pedido de danos morais e pedido liminar para que 

seja determinada a suspensão de penalidade administrativa, alegando que 

nunca esteve na cidade em que a infração de transito supostamente teria 

sido cometida. Decido. Do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade 

de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob um juízo de cognição sumária, 

vislumbro a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência. A reclamante informa na inicial que está sendo 

notificada por infração de trânsito cometida em Santo Antônio de Jesus, 

ao passo que nunca esteve nessa cidade. Os documentos juntados aos 

autos emprestam verossimilhança às alegações da reclamante, diante da 

notificação de Id 13734465 constando a penalidade discutida nos autos. 

No tocante a alegação de que a reclamante nunca esteve na cidade 

informada, não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da infração, se for o caso, ser 

produzida pela reclamada. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

que a manutenção da multa no nome da reclamante poderá trazer 

prejuízos de grande relevo. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à reclamada. Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, nos termos do art. 297, do CPC, DEFIRO 

a tutela de urgência antecipada para o fim de suspender a exigibilidade da 

penalidade descrita no documento de Id 13734465, relativamente à 

infração em debate. Intimem-se os reclamados, para que tomem as 

providências necessárias ao cumprimento da presente decisão. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 
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12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 6 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADINA TERESINHA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As partes formularam acordo, consoante termo de audiência do ID 

15955688. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, 

III, b, do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001943-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As partes formularam acordo, consoante termo de audiência do ID 

15954207. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, 

III, b, do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 64/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora C ristina Vargas Reis, Mat. 32668 , 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária da 6ª Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias de férias 

referente ao exercício 2017 , no período de 05/11 à 14/11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidor Flavia Regiane Gonçalves Rossetto 

mat.12458, Auxiliar Judiciária para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, no período de

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde,

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 2545-42.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI TEREZINHA A. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2545-42.2011.811.0045 COD.42237

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: CELI TEREZINHA A. OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Celi Terezinha A. Oliveira, Cpf: 

51176408100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Santa Izabel, Nº 

472-E, Bairro: Rio Verde, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

INTIMANDO(A, S):, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco reais), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(Cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de outubro de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)do CAA

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003711-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CRUZ CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003711-48.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALEX DA CRUZ CORDEIRO RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos 
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etc. I. Diante da necessidade de readequação de pauta haja vista feriado 

estadual dia 20/11/2018, redesigno audiência de conciliação para data de 

03/12/2018 às 15:30, no CEJUSC. II. No mais, mantenho inalterado decisão 

inicial. III. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003711-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CRUZ CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003711-48.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALEX DA CRUZ CORDEIRO RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. I. Diante da necessidade de readequação de pauta haja vista feriado 

estadual dia 20/11/2018, redesigno audiência de conciliação para data de 

03/12/2018 às 15:30, no CEJUSC. II. No mais, mantenho inalterado decisão 

inicial. III. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIEVERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003175-37.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALESSANDRA SIEVERT RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

I. Diante da necessidade de readequação de pauta haja vista feriado 

estadual dia 20/11/2018, redesigno audiência de conciliação para data de 

10/12/2018 às 13:30, no CEJUSC. II. No mais, mantenho inalterado decisão 

inicial. III. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIEVERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003175-37.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALESSANDRA SIEVERT RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

I. Diante da necessidade de readequação de pauta haja vista feriado 

estadual dia 20/11/2018, redesigno audiência de conciliação para data de 

10/12/2018 às 13:30, no CEJUSC. II. No mais, mantenho inalterado decisão 

inicial. III. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIEVERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003175-37.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALESSANDRA SIEVERT RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

I. Diante da necessidade de readequação de pauta haja vista feriado 

estadual dia 20/11/2018, redesigno audiência de conciliação para data de 

10/12/2018 às 13:30, no CEJUSC. II. No mais, mantenho inalterado decisão 

inicial. III. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001915-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA GUGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001915-90.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): ROSENEIDE MARIA GUGEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Carga desnecessária. II. Tendo em vista 

que o médico perito nomeado fora intimado conforme certidão de fl. id. 

16149226 dia 25/10/2018, aguarde-se em secretaria o decurso do prazo 

para agendamento da perícia. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002500-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALESCA CELITA FORNECK (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002500-45.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: VALESCA CELITA 

FORNECK Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, 

nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 

701), ficando isenta do pagamento de custas processuais caso cumpra o 

mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, 

no mesmo prazo acima assinalado, a parte requerida poderá opor 

embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o cumprimento do 

mandado e nem a apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 3550 Nr: 1005-76.1999.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALDEMAR BUTTNER, ELAINE 

KESSLER BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 
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MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o advodado do requerido para requerer o 

que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Caso nada sendo requerido os 

autos serão devolvidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37719 Nr: 2756-15.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, GDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante da certidão do oficial de Justiça, e, a 

intimação do douto procurador que nada se manifestou, encaminho-os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109057 Nr: 3396-42.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON SOUZA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito, e, intimo as partes para se 

manifstarem sobre o laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 482-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDCF, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor sobre a 

informação do cartório de fl. 77/78, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 17116 Nr: 2264-96.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVBP, KABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor para que, impulsione o feito no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105667 Nr: 1620-07.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SOLANGE FATIMA WILLERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT/20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a parte ré não apresentou resposta até a presente 

data e a prova da citação foi juntada em 17/09/2018.

Lucas do Rio Verde - MT,5 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004471-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004471-94.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

NILCE XAVIER DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com 

deficiência, em que se pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com 

pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, 

DEFIRO ao requerente o pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. 

Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz 

de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo.” Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério 

objetivo a renda per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da 

Reclamação (RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º 

do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que 

prevê como critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes 

a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, 

por considerar que esse critério está defasado para caracterizar a 

situação de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade 

do parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). 

Por outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve 

ser entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se 

auferir a condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para 

prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. 

Destarte, se através de outros meios for possível constatar esta condição 

torna-se devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos 

autos, ainda não é possível aferir a condição de miserabilidade do núcleo 

familiar em questão. Da mesma forma, não há prova cabal da incapacidade 

do autor para os atos da vida civil . Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de tutela de urgência. Por outro lado, embora a Lei processual de 

regência preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que 

o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, 

de forma que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. DA 

CITAÇÃO CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo requerente 

(artigos 183, 307 do CPC). Nomeio, para a realização de estudo social a 

ser realizado pela Assistente Social vinculada a este juízo, devendo o 

laudo ser apresentado em 20 (vinte) dias. Na falta dos profissionais 

credenciados pelo juízo, oficie-se à Secretaria de Ação Social deste 

município para que forneça os meios para a realização do estudo social, 

expedindo-se, ao final, relatório detalhado. Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, intime-se o profissional ora 

nomeado para designação da data do estudo, o que deverá ser 

imediatamente informado nos autos, visando a intimação prévia das 

partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per 

capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo 

vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ 

do salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 
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periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência? Para a perícia médica, nomeio o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Com os laudos nos autos, intimem-se as 

partes sobre o resultado, podendo os assistentes técnicos eventualmente 

indicados pelas partes oferecer seus pareceres no prazo de dez dias, a 

teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004678-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004678-93.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento 

gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica requerida 

liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os documentos 

anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no presente 

momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho, entretanto deixou de apresentar atestados 

médicos que comprovassem que após o indeferimento administrativo 

devido a não constatação de invalidade na perícia a mesma continua com 

a incapacidade alegada. Por essas razões, entendo que os requisitos 

para a concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. 

Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. Antes de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. VI. 

Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: 

(65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional localizado na 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – 

MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 

2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004475-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSOMINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004475-34.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

GELSOMINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Assistencial de Prestação Continuada da Assistência Social 

à Pessoa Idosa, em que se pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, 

com pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, 

DEFIRO a requerente o pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. 

Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz 

de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário mínimo.” Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério 

objetivo a renda per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da 

Reclamação (RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º 

do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que 

prevê como critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes 

a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, 

por considerar que esse critério está defasado para caracterizar a 

situação de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade 

do parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). 

Por outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve 

ser entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se 

auferir a condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para 

prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. 

Destarte, se através de outros meios for possível constatar esta condição 

torna-se devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos 

autos, máxime do Formulário de Encaminhamento oriundo da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e, sobretudo, da condição social/cultural e 

etária da autora e de seu grupo familiar, entendo que se encontra 

plenamente configurada a situação de miserabilidade almejada pelo fim 

teleológico da norma de regência. Por outro lado, com relação à 

verificação da incapacidade, temos que esta é desnecessária, pois, no 

caso, se trata de pessoa idosa (65 anos), de modo que o critério objetivo 

da idade já se encontra preenchido. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que implante o benefício 

de prestação continuada – LOAS à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Gelsomina Pereira da Silva Oliveira; b) O benefício concedido: 

Prestação Continuada - LOAS; c) CPF: 727.413.332-20; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. f) Encaminhem-se também os documentos indicados no 

Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC, verbis: g) “Na expedição de 

ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao 

INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: h) I - do endereço do autor; i) II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; j) III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento)”. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Cientifique ao Gerente do 

Executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ), que o descumprimento desta 

determinação implicará em multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em 
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configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), sem prejuízo do 

afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público (artigo 461, §5º, 

do Código de Processo Civil), configurando, ainda, improbidade 

administrativa (art. 10, caput, da LIA). Outrossim, consigno que embora a 

Lei processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. DA CITAÇÃO CITE-SE o requerido para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial pelo requerente (artigos 183, 307 do CPC). Determino a realização 

de estudo social pelo Setor Social deste juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias. Após a apresentação da contestação ou 

o decurso do prazo para tanto, intime-se o Setor Social para a designação 

da data do estudo, o que deverá ser imediatamente informado nos autos, 

visando a intimação prévia das partes. São os seguintes os quesitos do 

juízo: 1) qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal 

familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada 

a condição de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de 

absoluta carência de recursos para a subsistência? Com o laudo nos 

autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os assistentes 

técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus pareceres 

no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 

477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004262-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BOTIM BARBOSA (REQUERENTE)

VINICIUS HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004262-28.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VINICIUS HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS, MARCIA 

BOTIM BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária com pedido de 

manutenção de pensão por morte urbana c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange a pensão por morte, 

dispõe o Art. 77, §2º, II e III da Lei 8.2013/1991: Art. 77, §2º, II e III da Lei 

8.213/1991, in verbis: Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um 

pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2º O direito à 

percepção de cada cota individual cessará: [...] II - para o filho, a pessoa a 

ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um 

anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave; III - para filho ou irmão inválido, pela cessação 

da invalidez; [...] Considerando o material cognitivo existente nos 

presentes autos, tenho que o autor conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os 

requisitos indispensáveis ao juízo de verossimilhança de suas alegações. 

Ademais, para o deferimento da tutela é necessário que o falecido 

possuísse qualidade de segurado do INSS na data do óbito, o que resta 

devidamente comprovado e reconhecido pelo Requerido. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar. Observo que a situação 

fática descrita pelo requerente – especialmente sua deficiência 

comprovada – tem suporte probatório suficiente apenas para fins de tutela 

de urgência de natureza antecipada. Nenhuma das evidências 

colacionadas nos autos passou pelo crivo do contraditório e, assim, após 

a manifestação do requerido, tais evidências poderão certamente indicar 

situação fática diametralmente oposta à que se apresenta atualmente nos 

autos. POSTO ISSO, estando presentes os requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência de natureza 

antecipada para o fim de determinar ao Instituto-requerido o 

restabelecimento do benefício de pensão por morte do autor Vinicius 

Henrique Mateus dos Santos. Expeça-se ofício ao INSS, contendo cópia 

da presente ordem, devendo o ato ser instruído com cópia dos 

documentos juntados com a inicial, requisitando o cumprimento desta 

decisão no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária. 

Considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá às audiências iniciais previstas no Novo Código de Processo 

Civil, e levando por estima que o direito tutelado não admite 

autocomposição (art. 334, §4º, II, do CPC), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004402-62.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ZENILDA PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica 

requerida liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque, embora seja 

evidente o interesse de agir da parte autora em relação ao pleito da 

concessão de aposentadoria por invalidez, seu benefício foi indeferido a 

mais de um ano. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. IV. 

Antes de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. V. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VI. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VII. Com o laudo 

nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil. VIII. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos IX. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. X. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XI. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XII. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 260 de 860



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1004524-12.2017.8.11.0045 para dia 13 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARVALHO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1003506-19.2018.8.11.0045 para dia 13 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002799-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1002799-51.2018.8.11.0045 para dia 13 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003698-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1003698-49.2018.8.11.0045 para dia 06 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GRANDIM SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001469-87.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANA PAULA GRANDIM SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 1. ANA PAULA GRANDIM 

SOUSA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, visando o restabelecimento do auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de 

tutela antecipada restou indeferido no id. 1602584. Regularmente citado, o 

requerido apresentou contestação de id. 2980679 e documentos, onde 

refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do 

pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado 

no id. 12635046, sendo que o demandante manifestou a concordância 

com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da 

presente ação previdenciária não depende da produção de prova oral em 

audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente 

para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente, quanto o preenchimento da carência restaram suficientemente 

demonstradas por meio do espelho do CNIS de id. 2980692. Assim, 

estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o período de 

carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo 

o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 

anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou claramente 

demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer atividade 

laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) 

e/ou agravou(aram) após a sua condição de segurado(a). O laudo da 

perícia médica (id. 12635046), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (discopatia degenerativa lombar e hérnia de disco – CID 

M545 e M541, dorsalgia que irradia para os membros), como também 

consignou que a requerente está incapacitada total e permanente para o 

exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade 

de reabilitação. Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação 

quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como meio hábil e 

idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, considerando que 

o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria 

por invalidez, a implantação do benefício é medida que se impõe, 

fixando-se como termo inicial a data do requerimento administrativo 

(02/05/2016 – id. 1549621), devendo serem descontados eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITOS 

LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. Comprovada a 

incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de 

qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem como 

demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de segurado, a 

concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em seu 

artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida a 

partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, deve ser 

considerada a data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do 

STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
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KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (02/05/2016), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício. 3.2. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela antecipada para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte 

autora, limitada a 60 dias. 3.3. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.4. Pela 

sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.5. Isento o requerido 

do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar 

o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.6. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.7. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Ana Paula Grandim Sousa; 

b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal 

atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de início do 

benefício – DIB: 02/05/2016 (data requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde, 20 de 

setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 523-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 523-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA

CITANDO(A, S): ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA, Endereço: 

Lugar Não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/02/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 101.118,33

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 227.397,30, representado pela CDA Nº2013762.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 5 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109725 Nr: 1829-86.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI, SIOMARA ROSPIERSKI 

GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE:"2. Ao final de todo o processado supra, e 

nada sendo encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de 

suspensão do processo, forte no artigo 921, III e IV do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 158924 Nr: 5186-56.2018.811.0045

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA, 

CRISTIANO GALDINA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5186-56.2018.811.0045

 ESPÉCIE: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA e CRISTIANO GALDINA 

SANTANA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Cristiano Galdina Santana Filiação: Jose 

Fatima Santana e Terezagaldina Cardoso Santana, brasileiro(a), , 

Endereço: Ingnorado, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10(dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público foi informado aceca da situação 

de risco suportada pelas menores B.L.S e B.C.L. As infantes são filhas de 
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A. C.por sua vez é genitor de B. A outra menor B. não possui pai 

conhecido. De efeito, consoante relatório do órgão de proteção, as 

meninas estavam em situação de risco quando foram acolhidas na Casa 

Lar Jaime Seiti Fujii, na data de 0805.2018. infere-se do feito que , na 

ocasião encimada. A. residia em uma quitinete com suas irmãs M. e M. e 

seus respectivos filhos, num total de 09(nove) pessoas (03 adultos e 06 

crianças. Seguno costa, a demandada e suas irmãs são usuárias de 

drogas, faziam uso excessivo de álcool, inclusive na companhia dos 

filhos, e ainda se prostituem e praticam pequenos furtos para custearem 

seus vícios. Os revelam que a requerida era negligente com a alimentação, 

saúde , educação e segurança das filhas, eis que não fornecia refeições 

diárias aos menores(não por carência financeira, mas por displicência). 

Demais disso, os cartões estavam com as vacinas atrasadas e as 

crianças não frequentavam regularmente a escola; ainda a requerida 

permitia que elas perambulassem sozinhas tarde da noite pelo bairro, 

frisa-se, situa-se numa das regiões mais perigosas da cidade. Desse 

modo, após toda a situação ter vindo a lume, foi proposta medida de 

proteção, objetivando resguardar os direitos das infantes. Ressalta-se 

ainda que a requerida nunca visitou os filhos no lar, tampouco 

compareceu nos atendimentos agendados pelas equipes técnicas. 

Ademais, A. continua com os mesmos hábitos (álcool, drogas e 

prostituição), a demonstrar que não se entregou ao processo de mudança 

imprescindível para a restruturação dos laços familiares. Por fim, segundo 

se verifica, a requerida mudou-se para o Estado de São Paulo, na 

companhia de seu atual convivente M. ex- marido de sua mãe e pessoa 

extremamente violenta. Destarte, as experts do Serviço de Acolhimento 

para Crianças e Adolescentes(SACA) reafirmaram a absoluta falta de 

condições da genitora ou de qualquer outro parente para o exercício da 

guarda das infantes, concluindo pela destituição de pátrio poder. De 

fato,incontestável que a Sra. A. genitora de B. e B. não tem nenhuma 

intenção de resgatar a guarda das filhas, bem como não ostenta 

condições favoráveis para cuidar das crianças. Quanto ao requerido C. 

genitor de B., sempre foi ausente. Nunca manteve contato ou prestou 

qualquer tipo de auxilio a filha, mesmo sabedor de todo o quadro narrado. 

Assim, sem dúvida, todo o aferido revela a inaptidão dos demandados 

para o exercício do poder familiar. Denota-se em verdade que, C. é um 

estranho, enquanto A. indubitavelmente, representa risco à integridade 

física e psíquica das menores. (...).Posto tanto, todas as informações 

angariadas até o presente momento conduzem-se à conclusão de que as 

crianças B. e B. acaso retornem ao convívio da genitora, terão integridade 

física e psicológica em risco. À derradeira, salienta-se o príncipio 

norteador do Estatuto da Criança e Adolescente no sentido de que o 

julgador deve buscar, em cada caso, a melhor medida para preservar o 

bem-estar e interesse das crianças e adolescentes, sendo certo que, no 

caso sub examine, a decretação da suspensão e perda do poder familiar, 

traduz a medida mais acertada em prol das infantes. (...)Atribui-se a causa 

o valor de R$ 100,00(cem reais). Lucas do Rio Verde-MT. José Vicente 

Gonçalves de Souza. Promotor de Justiça.

DESPACHO: Vistos.(...)8. Outrossim, em relação ao requerido Cristiano 

Galdina Santana, verifica-se que a deprecata de citação foi inexitosa, 

consoante se infere na certidão de fl. 130, estando o mesmo em local 

incerto e não sabido, motivo pelo qual, aplico o disposto no §4º do artigo 

158 do ECA e determino sua citação por edital, com prazo de 10 (dez) 

dias.8.1. Se decorrido o prazo do edital e da resposta in albis, por passar 

a se tratar de réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 

72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Sr. 

Defensor Público que atua junto a esta Comarca, devendo o processo a 

ele ser enviado para apresentação de resposta, no prazo legal.11. 

Cumpra-se.12. Expeça-se o necessário.

Eu, BSGL. Gestora Judiciária, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 6 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004555-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004585-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALIL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO MACHADO CRUZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004585-33.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para decisão. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004516-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004516-98.2018.8.11.0045. Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para decisão. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004613-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOTHARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004613-98.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 
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comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004616-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO ADEMIR CALGARO (REQUERIDO)

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004616-53.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004620-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DI BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHEFFER OAB - RS47788 (ADVOGADO(A))

BRENO FERIGOLLO OAB - RS59225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004620-90.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004624-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERIDO)

AGROPECUARIA MUSSI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004624-30.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004341-41.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004703-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA 

(REQUERIDO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004703-09.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002209-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SENA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002209-45.2016.811.0045. Considerando-se o teor da 

certidão encartada no evento nº 16104603, requisite-se o pagamento do 

débito principal e dos honorários de sucumbência, através de RPV 

(Requisição de Pequeno valor). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE PINHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 1.221 da CNGC/CGJ-MT e dos artigos 350 e 351 do 

CPC/15, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001570-56.2018.8.11.0045. Não havendo mais provas a 

serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004706-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004704-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINE KANASUE MATOS DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002047-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASSIANE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI HARTMANN (RÉU)

Outros Interessados:

Fátima Dutra (TERCEIRO INTERESSADO)

Jair Jacir Drescher (TERCEIRO INTERESSADO)

Venessi Maria F. Jauer (TERCEIRO INTERESSADO)

Gilberto Bauer Sobrinho (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002047-50.2016.8.11.0045. Item I – Com fulcro no disposto 

no art. 344 do Código de Processo Civil, Decreto a revelia dos 

réus/confinantes Levi Ferreira Silva, Sirlei Aparecida Zigoski, Venessi 

Maria F. Bauer e Jair Jacir Drescher, haja vista que, citados pessoalmente, 

deixaram transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta (ID 

n.º 3285299, ID n.º 9386343 e ID n.º 12376644). Item II – Proceda-se à 

citação da ré/confinante Solange Coreia de Lima, através da expedição de 

mandado judicial [art. 246, § 3.º do Código de Processo Civil], 

registrando-se o referencial de endereço informado na petição acostada 

ao ID n.º 12776805. Item III – Como medida de prudência e evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício da citação, Determino que 

se realizem buscas nos sistemas Siel, InfoJud/InfoSeg e Renajud, visando 

obter informações a respeito do atual endereço do réu Nery Hartmann. 

Proceda-se à citação do réu, registrando-se o referencial de endereço 

indicado no extrato dos sistemas RenaJud e Siel, mediante a expedição de 

mandado, nos termos da decisão que recebeu a petição inicial. Item IV – 

Expeça-se ofício a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, com a 

finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca da 

identificação e qualificação completa de todos os confinantes, registrados 

no cadastro imobiliário municipal, do bem imóvel, objeto da ação de 

usucapião. Item V – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002135-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GPAV - GARCIA PAVIMENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002135-54.2017.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada 

da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

bloqueio de valores. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002305-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER RAFAEL DURAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002305-60.2016.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 485, § 7º do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, 

Mantenho a sentença que extinguiu o processo sem o julgamento do 

mérito, haja vista que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o 

veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no contexto 

fático estabelecido. Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80867 Nr: 4910-69.2011.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CARDOSO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO MALACARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:54590/PR, Regisson José de 

Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4910-69.2011.811.0045 – CÓD. 80867.

Cumpra-se integralmente e com urgência a decisão de fl. 161 dos autos, 
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bem como as decisões proferidas nos processos em apenso, pois se 

trata de processo classificado como “Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 3180-86.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIR GUILHERME HOFFMANN, NELSON FERNANDES, 

ALISSON ENGELBRECHT, JOSE LAURINDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN - 

PROCURADOR ESTADO - OAB:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls 506/507 foi interposto 

tempestivamente. Impulsiono, assim, os autos para intimar os 

autores/apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13183 Nr: 1992-39.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO, PCO, OO, VOO, NPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14561-B/MT, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

DEVOLVER os autos em referência no prazo de 24 HORAS, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 1805-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço da Silva Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para retirada, em 05 (cinco)dias, da certidão de 

protesto, para registro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004684-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004684-03.2018.811.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento nº 16280593 – pág. 1/2) e 

que o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 16280600). 

Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo VW/Gol Trend 

G5 1.0, ano/modelo, 2011/2012, cor cinza, placa OAU-6991, em nome de 

Elivandro Silva dos Anjos. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de 

depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira 

requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu 

para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003860-15.2016.811.0045. Nomeio, para exercer a função 

de perito, a profissional Luciana Dias Correa, para proceder ao exame 

grafotécnico acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato 

juntado no evento nº 8046861 - págs 1/5. Intime-se a ‘expert’ para, em 

aceitando a nomeação, designar data para realização da perícia. As 

despesas do pagamento de honorários da perita deverão ser arcadas 

com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso [art. 95, 

§ 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários periciais 

devidos a Sr.ª Luciana Dias Correa, no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), forte no art. 1.º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ. Estabeleço que 

o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

arguam o impedimento ou suspeição da perita, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003184-67.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formulada por 

Cleuton da Silva Lima contra Banco Cifra S/A, em que expôs, em suma, 

que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa 

requerida e que, contudo, a requerida realizou registro de inscrição nos 

cadastros de inadimplentes. Narrou que, em razão do ocorrido, foi 

submetido a danos morais. Postulou, ao final, pela procedência do pedido 

para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa 

requerida no pagamento de indenização, por danos morais. Foi indeferida 

a tutela de urgência e efetivada à citação da empresa requerida. A 

companhia requerida apresentou resposta, oportunidade que suscitou 

como matéria preliminar, o não cabimento da assistência judiciária gratuita, 

bem como impugnou o valor da causa. No mérito, teceu comentários 

acerca do dever de indenizar, argumentando que não houve a 

comprovação dos requisitos da responsabilidade civil. Narrou que o autor 

é devedor contumaz, haja vista que existentes outros registros de 

inscrições nos cadastros de proteção ao crédito. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que o requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Intimadas a indicarem as 

provas que pretendem produzir, a requerida informou que não há mais 

provas a produzir, ao passo que o requerente quedou-se inerte. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

fundamentar. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se 

configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal 

ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se 

revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do 

litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado 

da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no 

art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. No que diz respeito à 

preliminar de indevida concessão de assistência judiciária gratuita, penso 

que está fadada ao insucesso. É que, a concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Isso implicar considerar, por 

inferência racional, que compete ao impugnante o ônus de provar que o 

beneficiário não se encontra em estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, 

AgRg no Ag em REsp n.º 45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de 

Noronha, j. em 13/08/2013; STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, 

Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 24/04/2012]. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que 

o impugnado reúna condições financeiras suficientes para arcar com o 

pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do 

próprio sustento e da família. A análise minuciosa do conjunto de provas 

produzido no processo, principalmente do teor do documento juntado no ID 

n.º 12777854, permite divisar, estreme de dúvidas, que o impugnado 

recebe vencimentos mensais brutos em quantificação inferior a proporção 

de cinco salários-mínimos, o quê caracteriza, por via de arrastamento, o 

estado de hipossuficiência financeira, incompatível com a exigência de 

pagamento das custas processuais [TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70068359447, 20.ª Câmara Cível, Relator: Des. Walda Maria Melo Pierro, 

julgado em 23/02/2016; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70059049684, 

17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 

25/03/2014]. Não obstante isto, a simples contratação de advogado 

particular, por si só, não elide a presunção de pobreza, não justificando a 

revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

[TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70077954410, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 02/08/2018; 

TJRS, Apelação Cível Nº 70077646594, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 

26/06/2018]. D’outra banda, no que tange à tese preliminar de incorreção 

do valor da causa, tenho que a mesma não merece guarida. É que, 

segundo a legislação de regência, na ação que tiver por objeto a 

existência de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do 

ato ou da sua parte controvertida [art. 292, inciso II do Código de Processo 

Civil]. De igual maneira, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido a título de 

indenização [art. 292, inciso V do Código de Processo Civil]. Diante disto, 

tendo em vista que o autor pretende a declaração de inexistência do 

débito no valor de R$ 71,43 (setenta e um reais e quarenta e três 

centavos), cumulado com a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização, a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), entendo que foi atribuído corretamente o valor da causa, 

levando-se em conta a somatória dos valores dos pedidos. Não subsistem 

outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se 

que a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a 

dívida, que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, 

derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por 

parte do requerente/consumidor ou, de maneira residual, a ocorrência de 

culpa exclusiva de terceiro na consumação do resultado — ponto 

crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, 

para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de 

consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, 

e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que 

tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, 

idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê 

poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao 

processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que 

detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a 

regularidade do negócio jurídico. Consequentemente, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome do requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva 

[art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais 
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assertivas, colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de 

Justiça os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com 

a prova da referida inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A 

inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a 

par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é 

geradora de responsabilidade civil para a instituição financeira, quando 

constatado que o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 

943.653/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 

13/05/2008). “(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito gera dano moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

945.575/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 14/11/2007). Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Com base nesse raciocínio, depreende-se, 

por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, 

de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de 

inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, 

que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique 

sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de 

consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso 

constrangimento. Sob outro aspecto, de suma importância ressaltar, por 

oportuno, que embora subsistam outros registros desabonadores nos 

cadastros de inadimplentes em nome do autor, o fato é, e isso não se 

pode sonegar, que todas as inscrições se referem a dívidas contraídas 

posteriormente — o quê afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do 

STJ. A existência do dano moral, fruto da existência de registro 

desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida 

em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta 

do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela 

totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se 

presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, 

portanto, consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o 

dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, 

Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 21/06/2011]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes conservou-se durante razoável lapso de tempo, adicionado 

ao conjunto de circunstâncias e de elementos empíricos que permearam o 

episódio ‘sub judice’ (porque subsistem outros registros negativos nos 

cadastros de proteção ao crédito no nome do autor) e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela 

demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Cleuton da Silva 

Lima contra Banco Cifra S/A, para o fim de: a) Condenar a empresa 

requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) Declarar a inexistência da dívida, 

decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos 

cadastros de inadimplentes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], 

Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002267-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA JAISA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002267-48.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por 

Rayssa Alves de Souza do Nascimento contra Loja Jaisa, em que expôs, 

em síntese, que celebrou negócio jurídico com a requerida e que, 

entretanto, não obstante o pagamento da dívida, a empresa requerida 

realizou registro de inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. Disse que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos de 

natureza moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim 

de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no 

pagamento de indenização por danos morais. Foi deferida a tutela de 

urgência e efetivada à citação da empresa requerida. A companhia 

requerida apresentou resposta, ocasião em que arguiu a inépcia da inicial, 

por falta de causa de pedir. No mérito, sustentou a regularidade da 

inscrição, em face do inadimplemento do débito e do depósito em conta 

não identificado, sem prévia comunicação. Insurgiu-se contra o pedido de 

indenização por danos morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido, com a condenação da autora por litigância de má-fé. Houve 

réplica, instante em que a autora, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Oportunizada a produção de provas, a autora pediu o julgamento 

antecipado, enquanto que a ré postulou pela inquirição de testemunhas. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de audiência de instrução na 

situação hipotética ‘sub judice’, porquanto não se revela imprescindível 

para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a 

dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, unicamente, o 

teor dos documentos juntados e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Com efeito, em relação à 

preliminar de inépcia da inicial, considero que não deva ser acolhida, 

porque a petição inicial da autora atende os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, sem a presença de quaisquer das hipóteses de 

indeferimento elencadas no artigo 330 e parágrafos do mesmo Diploma 

Legal. Acontece que, de acordo com a dicção da petição inicial, a causa 

de pedir (fundamentos de fato e jurídicos do pedido), que dá sustentáculo 

jurídico ao pedido formulado, foi deduzida na petição inicial, ainda que de 

maneira superficial/perfunctória, e se concentra, essencialmente, no 

pagamento da dívida e, também, na inscrição do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes. Segundo a norma de regência, inspirado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 268 de 860



efeito da influência da teoria da substanciação, a relação jurídica é 

emergente dos fatos, de modo que se afigura imprescindível à análise 

destes para a perfeita compreensão daquele. O direito alegado e almejado 

exsurge fundamentalmente, dos fatos. Não subsistem outras questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Pois 

bem. Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, 

máxime do teor dos documentos arquivados no evento nº 5779906 – 

págs. 1/2, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de 

compra e venda que visava à aquisição de bens de consumo, cujo 

pagamento deveria ser realizado no dia 1º de junho de 2015. Esta 

circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo 

[art. 341 do Código de Processo Civil]. As provas existentes no processo 

apontam no sentido de que a autora realizou a quitação da obrigação 

jurídica, mediante depósito não-identificado em conta bancária de 

titularidade da empresa requerida, no valor nominal de R$ 100,00 (cem 

reais), na data de 12 de janeiro de 2016 (eventos nº 2416678 e nº 

2416721). Segundo os informes produzidos no processo, a requerente 

efetivou o pagamento da dívida, de forma intempestiva, através de 

depósito em conta corrente não-identificado. A empresa requerida, por 

seu turno, concretizou a inscrição de registro do nome da requerente nos 

cadastros de inadimplentes na data de 9 de junho de 2016 (evento nº 

2416754). O pagamento, como forma de extinção da obrigação jurídica, e 

que acarreta no efetivo cumprimento da obrigação, com a satisfação do 

débito com o credor e na liberação do vinculo obrigacional por parte do 

devedor, deve se concretizar, para que gere efeitos perante o credor, 

exatamente na forma, lugar e tempo previamente ajustados entre as 

partes contratantes. Não se ignora que a autora realizou o pagamento 

integral da dívida. Este não é ponto crucial/nodal da demanda. A questão é 

que a partir do instante em que a autora realizou o pagamento das 

prestações, através de depósito em conta corrente não-identificado (ao 

arrepio das disposições contidas na transação civil), a quitação da dívida, 

da forma em que se efetivou, não foi suficientemente eficaz a ponto de 

satisfazer o débito e originar a liberação do vínculo obrigacional, haja vista 

que a empresa requerida não teve conhecimento formal a respeito da 

efetivação do pagamento. De suma importância frisar, por oportuno, que 

do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem vestígios externos que detenham a 

capacidade de demonstrar, com grau mínimo de segurança, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que a autora, logo 

após a concretização do pagamento, tenha cientificado/comunicado, de 

maneira válida e eficaz, a empresa requerida acerca da quitação da dívida 

— ônus processual que competia à requerente [art. 373, inciso I do Código 

de Processo Civil], haja vista que não se pode razoavelmente exigir que a 

empresa requerida tivesse condições de ter conhecimento a respeito da 

realização de pagamento que se efetivou de maneira totalmente diversa da 

forma em que foi pactuado. Nesse passo, os documentos anexados no 

evento nº 2416770 – págs. 1/3, não se prestam a corroborar as 

alegações da requerente, de que enviou ‘e-mail’ comunicando a requerida 

acerca do depósito do valor, uma vez que, além de terem sido 

confeccionados de forma unilateral, são absolutamente imprecisos quanto 

ao seu conteúdo, não demonstrando em momento nenhum, ao menos de 

forma clara, como lhe seria exigível, a ciência da requerida a respeito da 

realização do pagamento. Por conseguinte, diante desta perspectiva, 

levando-se por linha de estima que a realização/manutenção do registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como 

consequência direta, da concretização de pagamento que se efetivou de 

maneira diversa do que dispunham as disposições contratuais — fato 

imputável, exclusivamente, ao devedor —, e considerando-se que a 

empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito 

exercício regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à 

questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as 

condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do 

pedido indenizatório formulado é medida que se impõe. Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA. PAGAMENTO 

REALIZADO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO. QUITAÇÃO 

DO DÉBITO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. 

SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS: 

Constata-se que a parte devedora/apelante quitou o débito de forma 

diversa da convencionada, mediante depósito bancário não identificado, 

sem comunicação ao credor e em valor diferente daquele que consta do 

título. Assim, tem-se que a parte autora contribuiu para o evento danoso e, 

portanto, não pode a empresa ré ser responsabilizada pelo prejuízo moral 

alegado. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70077813707, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 26/07/2018) — com destaques não inseridos no texto 

original. “PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO. CONTA-CORRENTE 

CREDOR. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. INCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. Realizado o pagamento pelo devedor mediante 

depósito bancário não identificado incumbe ao devedor comprovar que o 

credor teria condições de ter ciência do depósito realizado. Ausente a 

identificação do depósito e prova da comunicação do mesmo, não há 

como exigir a identificação e reconhecimento do pagamento. Inscrição que 

se procedeu com a decisiva contribuição do autor. Danos morais 

inocorrentes. Indenização afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” 

(Turmas Recursais do TJRS, Recurso Cível n.º 71003103462, Terceira 

Turma Recursal Cível, Relator: Eduardo Kraemer, julgado em 13/10/2011) 

— com destaques não inseridos no texto original. Importa acrescentar, por 

outro lado, que, de acordo com o conteúdo do documento juntado no 

evento nº 5780180 – pág. 1, o registro desabonador foi cancelado no dia 

25 de agosto de 2016, o que leva à conclusão de que, apesar da ausência 

de comunicação, de maneira válida e eficaz, a respeito da realização do 

pagamento, a empresa requerida reconheceu, de forma inequívoca, a 

quitação da dívida e, consequentemente, levantou o registro desabonador, 

antes mesmo do ajuizamento da ação. Logo, dado ao prévio e inequívoco 

reconhecimento/atendimento na via administrativa, carece a autora de 

interesse processual no tocante aos pedidos declaratório e cominatório. 

Por derradeiro, não se pode perder de perspectiva também que a autora, 

ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, não executou 

postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da 

lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que 

descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 17 do 

CPC/1973, correspondente ao art. 80 do CPC/2015]. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Rayssa 

Alves de Souza do Nascimento contra Loja Jaisa, para o fim de Suspender 

os efeitos da tutela de urgência precedentemente concedida e Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o 

trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o 

processo tramitou. Suspendo a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido à requerente, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001458-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V A S CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (EXECUTADO)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001458-24.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 269 de 860



por Quantia Certa promovida por Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred 

Mato Grosso contra V.A.S. Cordeiro – ME (Auditec Contabilidade), Vilma 

Aparecida Silva Cordeiro e Luiz Cândido Cordeiro, em que as partes visam 

a homologação do termo aditivo ao acordo anteriormente homologado. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram termo aditivo ao acordo 

homologado judicialmente nos presentes autos (ID n.º 15045081 – págs. 

1/2). Cumpre destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do 

termo aditivo ao acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o termo aditivo de 

acordo celebrado entre as partes (ID n.º 15045081 – págs. 1/2), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli 

Pires, j. em 29/05/2012]. Homologo, por sua vez, o pedido de desistência 

do prazo recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 883-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde o reeducando encontra-se cumprindo 

o benefício do livramento condicional, conforme condições impostas à fl. 

310.

No entanto, compulsando os autos, constato que o reeducando, até o 

presente momento, não comprovou estar exercendo ocupação lícita.

Dessa forma, antes de designar audiência de justificação como requer o 

“Parquet”, determino a intimação do reeducando para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o exercício de ocupação lícita.

Intimem-se.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147107 Nr: 21420-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197, Cristiany Dutra Espindola - OAB:MT/18197-O, FERNANDO 

MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde o reeducando encontra-se cumprindo 

sua pena no regime semiaberto, conforme condições impostas às fls. 

168/169 e 179/180.

No entanto, compulsando os autos, constato que o reeducando, até o 

presente momento, não comprovou estar exercendo ocupação lícita.

Dessa forma, antes de designar audiência de justificação como requer o 

“Parquet”, determino a intimação do reeducando para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o exercício de ocupação lícita.

Intimem-se.

Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, colham-se manifestação das partes acerca do cálculo de pena de 

fl. 200, no prazo sucessivo de 03 (três) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157460 Nr: 4328-25.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rafael Cassio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Ante o teor dos documentos de fls. 10/11, 13 e 14, ANUO com a 

permuta do recuperando Rafael Cassio Martins, recluso da unidade 

prisional da Comarca de Sinop/MT, com o recuperando Douglas Luis 

Botelho, recluso da unidade prisional da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT.

2. Expeça-se o necessário.

3. Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161646 Nr: 6842-48.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE ARAÚJO OLIVEIRA, WELLINGTON 

CARDOSO FUZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395, do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Citem-se os acusados e intime-os para responderem à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar aos denunciados, se os 

mesmos possuem advogado constituído, e caso não possuam, se tem 

condições de constituir advogado. Caso os denunciados não apresentem 

a resposta no prazo legal ou não constituam Defensor ou informem não 

possuírem condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa dos mesmos o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).

3. Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto 

de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso IV, da 

CNGC/MT).

 4. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159214 Nr: 5360-65.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON GULGIELMIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RODRIGUES 

MIRANDA - OAB:25062/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/O

 Vistos etc.,

1. Diante do contido na petição de fls. 40/45, redesigno a presente 

audiência para o dia 31 de janeiro de 2019, às 15h00min.

 2. Intime-se o réu, o Ministério Público e a Defesa.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161582 Nr: 6784-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Morais Gomes - 

OAB:OAB/MT 22449

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e Legislação vigente, 

diante da procuração de fls. 99/100, para INTIMAR o Acusado, na pessoa 

de seu procurador para que, no prazo legal, apresente Resposta a 

Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156258 Nr: 3645-85.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO PEREIRA TEIXEIRA, RAFAEL APARECIDO 

DE OLIVEIRA, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, LUCAS JUNIOR MORAIS 

LIMA RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Em relação aos acusados Luan Nunes Olimpio da Silva e Lucas Junior 

Morais Lima Rizzi

Tendo em vista que os acusados não foram citados pessoalmente, com 

fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal, determino o 

DESMEMBRAMENTO do presente feito, em relação aos réus Luan Nunes 

Olimpio da Silva e Lucas Junior Morais Lima Rizzi, evitando-se assim, 

maiores delongas nas prisões dos demais envolvidos.

 Realizado o competente desmembramento dos autos, retornem-me os 

autos conclusos para analise do parecer ministerial de fls. 67/71.

2. Em relação aos acusados Caio Pereira Teixeira e Rafael Aparecido de 

Oliveira

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de dezembro de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010651-17.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VINICIUS DOS REIS FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005216-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LUIS PACHECO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da devolução do AR ID 11976061.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/01/2019 Hora: 16H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DUARTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da devolução do AR ID 13930658.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 16126286, bem como da expedição dos alvarás 

juntados aos autos, INTIMO a parte reclamada para requerer o que de 

direito, mormente para indicar conta para a restituição do valor 

remanescente. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de novembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial de Id. 15672726 e considerando que o alvará de 

levantamento da parte autora já foi expedido, INTIMO a parte executada 

para manifestação no prazo legal, notadamente para indicar conta para 

restituição do valor remanescente vinculado ao vertente feito. Lucas do 

Rio Verde - MT, 06 de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004589-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENI JANDREY LESEUX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004589-07.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LENI JANDREY LESEUX 

EXECUTADO: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO Vistos. Intime-se o 

Executado para efetuar o pagamento do valor suportado pela Exequente 

(id. 13350647) a título de reparação dos danos causados no telhado, pelo 

descumprimento do acordo, no prazo de 15(quinze) dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010028-11.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ADEMIR NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Considerando 

que a parte executada foi intimada quanto ao pagamento do valor 

remanescente e nada manifestou, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.. Lucas do 

Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003708-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VILNOMARQUES ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 1 de outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-38.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010033-38.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: BRANEL COMERCIO MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA EXECUTADO: NUNES COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME Vistos. Nesta data faço a juntada dos extratos do 

BACENJUD e RENAJUD. Cumpra-se integralmente a decisão anterior. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005004-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 19/12/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003475-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSAMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

RENAN FERREIRA DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 19/12/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SABINO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000099-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA JOSE SABINO 

CORREIA DE SANTANA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Intime-se a parte autora para se 

manifestar quanto a petição de id. 14546660, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expirado o prazo e nada sendo requerido, certifiques-e o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003995-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BERTOLINI MORETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003995-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ZILDA BERTOLINI MORETTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Diante da manifestação da Autora (id. 16278365), 

abra-se vista dos autos ao requerido Estado de Mato Grosso para 

manifestar-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 6 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO OAB - SC28035 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000109-20.2016.8.11.0045. REQUERENTE: VAGNER LUIS ANDRADE 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Tendo em vista que a 

parte Autora, devidamente intimada para se manifestar nos autos, 

quedou-se inerte e não havendo pendências nos autos, determino o 

arquivamento com as cautelas de praxe. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003703-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUNHA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003703-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SEBASTIAO CUNHA SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Autos: 256-78.2007.811.0045 - 

Cód. 22367 Vistos. Ante o cumprimento voluntário da condenação, defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS REGINA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000515-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: THAIS REGINA CRUZ SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência 

desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004227-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUERRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004227-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA GUERRA AGUIAR 

REQUERIDO: LEONARDO DE MATOS Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo de mandado cópia da missiva judicial. Após, 

devidamente cumprida devolva-se origem com as nossas homenagens. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 6 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004710-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MONTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004710-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCIELLE MONTE DE 

SOUSA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. FRANCIELE MONTE DE 

SOUSA, qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, 

sustentando, em síntese, que não efetuou qualquer tipo de transação com 

a empresa requerida e desconhece o débito em seu nome. Informa que 

procurou o PROCON na tentativa de solução do problema, entretanto não 

obteve êxito. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para 

o fim de determinar que a reclamada exclua a restrição em nome do 

reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima de um falsário. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que a reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada se exclua o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez 

que não possui vínculos contratuais com a reclamada. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer empréstimo 

com a reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome nos 

cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações do reclamante. Diante disto, reconheço a 

verossimilhança do alegado na possibilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do artigo 

300 do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de que seja excluído o nome da 

reclamante FRANCIELE MONTE DE SOUSA dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Com feito, levando em consideração as regras de 

experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo 

que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando 

do chamamento judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011343-45.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011343-45.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

CARVALHO OBOYLE EXECUTADO: CRISLAINE ROZZATTI Vistos. A 

executada Crislaine Rozzatti formulou pedido de desbloqueio e 

desconstituição da penhora on-line determinada pelo Juízo sobre a conta 

em seu nome, ao passo que a referida conta seria conta poupança 

destinada ao depósito de valores que serão destinados à sua manutenção 

pessoal, bem como que os valores existentes na referida conta são 

inferiores à quarenta salários-mínimos. Em suas razões, o Exequente 

pugnou pela não liberação do valor, por entender que a executada utiliza a 

conta poupança para movimentações cotidianas, como se conta corrente 

fosse, e pleiteia pela liberação do valor em seu favor (id. 13348903). É o 

sucinto relatório. Fundamento e Decido. Da análise dos autos, verifica-se 

que a Executada acostou aos autos extratos da conta que demonstram 

que a referida conta é de fato uma conta poupança, bem como se verifica 

que o valor bloqueado não respeitou o limite legal (id. 12793812), de forma 

que seu pleito deverá ser deferido. Nesse prisma, cumpre ressaltar o 

artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: Art. 833. São 

impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, 
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até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Neste mesmo sentido, 

trago aos autos entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA 

DE POUPANÇA. INTEGRADA OU VINCULADA. LIMITAÇÃO. Os valores 

depositados em caderneta de poupança até o equivalente a 40 (quarenta) 

salários mínimos são impenhoráveis, exceto para responder por obrigação 

alimentar, nos termos do art. 833, inc. X e § 2º, do CPC/15. Circunstância 

dos autos em que se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079648283, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 31/10/2018). (TJ-RS - AI: 70079648283 RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/10/2018, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018). Isto posto, 

DEFIRO o pedido para que os valores sejam desbloqueados na conta 

poupança da executada, observando o limite legal de impenhorabilidade de 

até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos da fundamentação supra. 

Determino a imediata restituição do valor bloqueado à executada, mediante 

a expedição de alvará. Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-38.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010033-38.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: BRANEL COMERCIO MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA EXECUTADO: NUNES COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por BRANEL COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e ABEL 

SGUAREZI contra NUNES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – 

ME, todos qualificados nos autos. No id. 1594658, consta determinação 

para intimação do executado cumprir a sentença, sob pena de multa de 

10%. O Executado devidamente intimado (int. 125697), quedou-se inerte. 

Houve a primeira tentativa de penhora online, contudo foi infrutífera, 

conforme id. 3259151/id. 3259372. A tentativa de penhora via sistema 

RENAJUD também não logrou êxito (id. 4728316/id. 9681897). Na decisão 

de id. 10122904 foram deferidos a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de bens do executado, bem como determinada a inclusão do 

devedor no cadastro de inadimplentes. Na certidão de id. 10415965, o 

senhor oficial de justiça informou que não efetuou a penhora em virtude de 

não localizar a empresa executada, sendo que no endereço encontra-se a 

empresa CENTRAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, de propriedade do Sr. 

Olivan Lopes do Prado, e que o mesmo informou ter alugado o prédio da 

imobiliária Exato, acerca de nove meses, informou ainda não conhecer a 

empresa executada. Diante desta informação, o Exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica, com reconhecimento de 

fraude à execução em face do executado, argumentando que o 

executado Ademir Pechini de Siqueira está agindo de má-fé, uma vez que 

informou ao oficial de justiça que a empresa CENTRAL SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA, seria de propriedade do Sr. Olivan, quando na 

verdade a empresa detém como sócios MARIA PECHIN SIQUEIRA E 

ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA, este último na qualidade de administrador, 

com o mesmo endereço da executada, bem como mesmo objeto social da 

empresa executada. Juntou aos autos certidão e atos constitutivos da 

Junta Comercial, na qual demonstra que o Sr. Ademir Pechini de Siqueira 

também é sócio da empresa Cnetral Serviços Industriais LTDA. Por fim, 

requer em sede tutela antecipada determinação judicial a fim de arrestar 

bens de CENTRAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA – ME, CNPJ 

27.588.332/0001-95 e ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA, CPF sob o n.º 

487.397.741-04, e MARIA PECHINI SIQUEIRA, CPF sob o n.º 

422.831.839-87, por meio de bloqueio de ativos financeiros (Art. 854 

NCPC) e de bens móveis (veículos) por meio eletrônico (Art. 837 NCPC), e 

não havendo sucesso, bens imóveis. É, o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, o 

exequente postula a concessão de tutela urgência de natureza cautelar, 

consistente na tentativa de arresto de ativos financeiros por meio do 

sistema BACENJUD, em sendo negativo, seguida de arresto de bens 

móveis e imóveis, antes da citação dos sócios, uma vez que o exequente 

juntou aos autos documentos que sugerem a tentativa do executado 

frustrar a execução. Inobstante entenda que antes de se decretar a 

desconsideração da personalidade jurídica, deve-se estabelecer o 

contraditório, ante as inovações trazidas pelo novo CPC em relação ao 

incidente, no caso dos autos, a citação dos sócios antes do arresto dos 

bens poderia inviabilizar a execução, de modo que a tutela deverá ser 

deferida antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica do devedor. Ademais, a concessão da tutela antecipada, pode ser 

revogada a qualquer momento, quando o juízo verificar ausência dos 

requisitos que ensejaram a concessão da medida. Assim sendo, com 

fundamento geral no poder de cautela e ainda que numa análise superficial 

dos fatos, entendo que estão presentes provas aptas ao convencimento 

acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da 

medida pleiteada, a fim de garantir a execução. Ante ao exposto, revogo o 

despacho proferido no id. 12344699 e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela 

pleiteada e determino: I - o arresto on-line no valor de R$ 8.063,03 (oito mil, 

sessenta e três reais e três centavos), conforme cálculo de id. 9717118, 

em nome de CENTRAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA – ME, CNPJ 

27.588.332/0001-95 e ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA, CPF sob o n.º 

487.397.741-04, e MARIA PECHINI SIQUEIRA, CPF sob o n.º 

422.831.839-87. II - Sendo infrutífera ou parcial a busca anterior, desde já, 

defiro o requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, por 

meio do sistema RENAJUD. III - Efetuado o ato de item II e sendo positivo, 

lavre-se o termo de penhora, expedindo o mandado de penhora e 

avaliação do bem. IV - Sendo negativo o arresto pelo Reanjud, defiro o 

arresto de bens imóveis.. Após, citem-se os sócios da empresa para se 

manifestarem quanto ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001160-66.2016.8.11.0045. REQUERENTE: LARISSA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Constata-se pelo Recurso interposto no id. 

8252876, que o recorrente não efetivou o preparo, conforme disciplina o 
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parágrafo 1º, do artigo 42 da Lei 9.099/95, muito menos, requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Assim, INTIME-SE a Recorrente para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize o preparo do recurso, sob 

pena de deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004679-78.2018.8.11.0045. INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou 

junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, 

com a finalidade de auxiliar os magistrados na formação de um juízo de 

valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com urgência em razão de pedido liminar, que se encaminhe 

cópia do feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através 

do malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em testilha, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas. Aportado aos autos o parecer técnico, 

venham-me, incontinenti, conclusos. Cumpra-se, com urgência. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002581-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KILVIA TATHYARA LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002581-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KILVIA TATHYARA LIMA 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE - MT, FRANCISCO VIEIRA SILVA Vistos. Trata-se de 

pedido de internação compulsória de FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

intentada por KILVIA TATHAYARA LIMA VIEIRA SOARES, por meio da 

Defensoria Pública desta comarca, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. Aduz a 

requerente que é irmã do requerido Francisco Vieira da Silva e afirma que 

ele faz uso constante de drogas já algum tempo e esta situação vem 

sendo altamente prejudicial e preocupante para sua família. Alega que a 

sua condição de dependência têm piorado consideravelmente nos últimos 

anos, e embora a família tenha tentado de todas as formas que o 

requerido iniciasse um tratamento de reabilitação, todas restaram 

infrutíferas. Destaca que diante do gravíssimo quadro que se encontra, 

passando por transtornos comportamentais causados pelo uso contínuo 

de substâncias químicas, não resta alternativa a autora senão o 

ajuizamento da presente demanda visando à internação compulsória da 

requerida em Centro Especializado para a realização do tratamento 

adequado. Pleiteia pela antecipação da tutela para internação compulsória 

ou que seja realizada perícia médica a fim de avaliar o grau de 

dependência da requerida, como a efetiva necessidade da medida de 

internação, com a ajuda de reforço policial para tanto. Com a inicial juntou 

documentos. É o breve relato. Decido. Trata-se de pedido liminar de 

realização de consulta psiquiátrica e internação compulsória, formulado 

pela genitora do requerido, o qual é dependente químico. Pois bem. A 

internação compulsória é medida extrema e excepcional. E isso porque 

representa limitação ao direito constitucional de liberdade. É bem verdade 

que a tutela pretendida visa antes de qualquer coisa proteger o requerido, 

mas para a sua concessão, em caráter liminar, e justamente em razão do 

direito envolvido, é mister a comprovação suficiente das circunstâncias 

alegadas. Qualquer situação de restrição à liberdade individual - seja no 

campo civil ou penal - deve ser analisada com máxima cautela. No 

presente caso, não há elementos suficientes que possam autorizar a 

drástica medida. Além da narrativa da parte autora, nada há nos autos que 

comprove o quanto alegado. As alegações lançadas na inicial são muito 

poucas para se decretar medida privativa de liberdade, ainda que, como 

ressaltado, tenha a providência natureza protetiva e, a princípio, objetive 

beneficiar o requerido. É imprescindível, ainda, a elaboração de laudo 

especializado atualizado para análise da necessidade de eventual 

internação do toxicômano. Acerca do assunto, temos os seguintes 

precedentes: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E 

RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. Inconcebível ordenar a "internação compulsória" (art. 

6º, III, Lei n.º 10.216/2001) de dependente químico diante da ausência de 

laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que 

esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares", requisitos 

imprescindíveis a teor dos arts. 4º e 6º da Lei n.º 10.216/2001, para se 

autorizar qualquer modalidade de internação. Processo: AC 

10520130005868002 MG. Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL. Publicação: 22/02/2016. Julgamento: 16/02/2016. Relator: Peixoto 

Henriques. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

MAIOR DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DO VÍCIO. ARTIGOS 4° E 6° DA LEI N. 10.216/2001. 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

previsão dos artigos 4° e 6° da Lei n. 10.216/2001, é imprescindível a 

apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos pelos quais a internação é aconselhável ao paciente, bem como a 

quais tratamentos o paciente foi submetido. Assim, uma vez que a medida 

tem caráter excepcional, por interferir na esfera de autonomia do 

indivíduo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há falar na sua 

concessão se ausentes os elementos de prova inequívoca a respaldar a 

imposição imediata da internação compulsória do dependente químico (AI 

2012.090686-4, Des. Joel Dias Figueira Júnior, de 8/10/2013). Dessa 

forma, não há alternativa a não ser indeferir o pedido de internação 

compulsória por ausência do laudo de indique a necessidade de 

internação compulsória da requerida Francisca, entretanto, deverá ser 

deferido o pedido de realização de consulta psiquiátrica para que seja 

atestada ou não a necessidade internação compulsória. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Tutela, e determino a imediata 

condução do requerido, coagido ou não, para avaliação psiquiátrica que 

aponte, com base em laudo médico circunstanciado, se há, ou não, 

necessidade da internação compulsória. Com efeito, INTIME-SE ao CAPS 

local para, com urgência: a) Providencie a realização de consulta médica 

com o requerido, a fim de verificar a necessidade de sua internação 

compulsória; b) Encaminhe relatório contendo informações 

pormenorizadas acerca de eventual tratamento ambulatorial realizado 

anteriormente pelo requerido, bem como os resultados alcançados. Caso 

não seja possível à realização de avaliação pelo CAPS deverá o Município 

de Lucas do Rio Verde custear consulta com psiquiatra particular 

Intime-se a parte autora, oportunamente, para que acompanhe a parte 

requerida ao local designado para a realização da perícia. Caso a parte 

requerida se recuse a comparecer ao local designado para a realização 

da perícia médica, desde já, defiro a utilização de recursos coercitivos, em 

especial, auxilio da policia militar para a condução do requerido para a 

realização do exame médico, devendo ser garantida sua integridade física 

e psíquica. Também, intime-se o Município de Lucas do Rio Verde/MT para 

que providencie autoridade sanitária para acompanhar a condução do 

requerido ao exame médico observando-se a sua integridade física e 

psíquica, assim como ambulância. Com a juntada do laudo, dê-se ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, citem-se os Requeridos, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Cumpra-se, com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT, 6 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004081-61.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KLAUS FERREIRA CORDEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, 

portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do 

MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MACIEL DOS ANJOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ANGELO MACIEL DOS ANJOS NETO Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas 

de seu sistema interno comprovando a relação jurídicas entre as partes e 

o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 
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MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DOS SANTOS DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: VILMA FERREIRA DOS SANTOS DELARMI 

Requerido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes bem como o 

débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais. A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, com 

fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RILVANA GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-94.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de conexão não merece prosperar, uma vez que analisando as 

ações propostas bem como o extrato de negativação nota-se que as 

reclamações e negativações são advindas de contratos distintos. MÉRITO 

É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-16.2018.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JEFERSON BRAGA DE CARVALHO Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 
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semelhante à da parte Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas 

de seu sistema interno comprovando a relação jurídicas entre as partes e 

o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004016-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004016-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO ROBERTO VIRGINIO 

DA SILVA REQUERIDO: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as 

partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 16320244). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 9745725, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRESCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001442-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR FRESCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Trata-se, evidentemente, de demanda inserida no 

contexto do Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação de 

serviço essencial para destinatário final, tal como dispõem os artigos 2º e 

3º do Código de Defesa do Consumidor. Afasto a preliminar quanto à 

necessidade de realização de perícia técnica porquanto não vislumbro, na 

espécie, necessidade de perícia técnica. Além disso, eventual perícia em 

nada contribuiria para o deslinde da causa, já que os documentos 

colacionados nos autos são suficientes para dirimir a controvérsia 

apresentada. No mérito, o reclamante alega que teve seu nome inscrito 

indevidamente pela reclamada no cadastro de inadimplentes por cobrança 

de dívida cuja origem é desconhecida pelo autor. A reclamada, por sua 

vez, defende a legalidade da cobrança e sua exigibilidade, porquanto 

originou-se de vistoria no relógio medidor de consumo de energia elétrica 

instalado na unidade consumidora do reclamante, o qual apresentou 

defeito de regulação. Em que pese se aplique o Código de Defesa do 

Consumidor à espécie, não se visualiza nenhuma irregularidade do Termo 

de Ocorrência e Inspeção – TOI apresentado pela reclamada e impugnado 

pelo autor. Por outro lado, o aludido TOI está escorado em fotografias, 

demonstrando a irregularidade de ligação e, ainda, encontra respaldo no 

histórico de consumo da unidade (Id. 13488764), no é possível constatar 

ligeiro aumento no histórico de consumo e dos valores após a emissão do 

Termo de Ocorrência. Logo, conquanto não se olvide a lavratura unilateral 

desse termo, não há como considera-lo irregular, sobretudo, porque, a 

parte autora nada produziu a infirmar as conclusões ali lançadas. Além 

disso, é constatar que no dia da inspeção havia pessoa na residência do 
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reclamante que acompanhou o trabalho de inspeção e retirada do relógio, 

e o autor foi devidamente informado a respeito do dia e hora da inspeção 

no medidor e poderia fazer-se presente na perícia realizada no aparelho. 

Assim, mesmo tendo sido ausente na perícia foi devidamente notificado a 

respeito, de modo que não há falar em cerceamento de defesa ou prova 

unilateral da requerida. Aliás, as alegações do reclamante não se mostram 

verossímeis porquanto ausente qualquer prova no sentido de macular a 

prova produzida nos autos pela reclamada a respeito da exigibilidade da 

dívida, bem como da perícia realizada no medidor instalado na unidade 

consumidor de titularidade do reclamante. Afinal, o autor sequer trouxe as 

faturas pretéritas, inviabilizando o cotejo com o histórico de consumo 

apresentado em contestação, admitindo-se, por consequência, a 

existência de degrau de consumo após a constatação da irregularidade no 

relógio medidor. Enfim, a irregularidade apurada no TOI em análise (Id. 

13488756) merece subsistir. Desse modo, restou caracterizado o desvio 

de consumo, com o conseguinte inadimplemento dos valores devidos, 

estando caracterizado o locupletamento ilícito do usuário em prejuízo da 

concessionária, que merece ser ressarcida pelo prejuízo amargado, nos 

termos do artigo 884 do Código Civil. Aliás, a partir do momento que ficar 

constatado o desvio de energia todos os demais consumidores sofrem 

com aumento do valor do produto, já que a dívida é cobrada de todos os 

consumidores. Assim, verifica-se que o autor tinha conhecimento a 

respeito dos débitos porque foi notificado previamente a respeito da data 

da inspeção, bem como tinha conhecimento a respeito do dia e data para a 

realização da perícia no medidor, conforme constou do Termo de 

Ocorrência e Inspeção assinado pela pessoa que acompanhou a 

inspeção. Dessa forma, dos elementos coligidos nos autos extrai-se que o 

autor se locupletou indevidamente da requerida por longo período, 

pagando faturas que não correspondiam ao seu real consumo. Por outro 

lado, não obstante a regularidade do débito constituído pela 

concessionária requerida, cediço que dívidas pretéritas não justificam a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Com efeito, 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do 

usuário somente é autorizada quando se tratar de débito atual. Esta, a 

melhor interpretação a ser feita do art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei n. 

8.987/1995. Por fim, tratando-se de cobrança legítima não há danos morais 

indenizáveis. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por VALDIR FRESCHA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A., e resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Por consequência, revogo a liminar concedida 

nos autos (Id. 12862365), ressalvando, contudo, o impedimento quanto à 

suspensão de fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004647-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARIENE BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004647-10.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DARIENE BEZERRA MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante o cumprimento da 

condenção (id. 15968181), defiro levantamento dos valores depositados 

nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, 

nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, arquive-se com as cautelas 

de praxe. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 6 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003896-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003896-86.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[CONCESSÃO, CONVERSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LUIZ 

ANTONIO RANGEL Endereço: Rua Celestino Lorenzi, 3805, Jaime Seiti Fuji, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 06/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001189-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO REGINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001189-82.2017.8.11.0045 Valor da causa: $11,244.00 ESPÉCIE: 

[CONVERSÃO, RESTABELECIMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: DIEGO REGINATO Endereço: RUA OLAVO BILAC, 4030, PARQUE 

DAS AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

06/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18621 Nr: 113-26.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONFARDO ARAMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS LIMA E CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, THIAGO ASSUMPÇÃO MIRALES - 

OAB:254139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925/A

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

pagamento voluntário da quantia executada pelo devedor.

Acerca do assunto:

Agravo em agravo de instrumento. Penhora on line na conta bancária. 

Sistema BACEN JUD. Por disposição legal (artigo 655, inciso I, do Código 

de Processo Civil), a penhora de dinheiro tem preferência em relação a 

penhora de outros bens. (Agravo Nº 70021868864, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 23/01/2008).

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do devedor.

Indefiro o pedido do item 03, de p. 131/verso, eis que cabe a parte tal 

providência, bem como o pedido contido no item "2", já que o pleito de 

instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma 

ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos 

essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No 

que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a 

configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para 

a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.º e 134, § 4.º, 

do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que 

pretende utilizar.

O pedido contido no item "4", de p. 131/verso, já foi realizado no processo 

em apenso.

Defiro o pedido contido no item "5", de p. 131/verso. Cumpra-se conforme 

requerido.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30271 Nr: 320-20.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO ANTONIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

pagamento voluntário da quantia acordada pelo devedor.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do devedor.

Sendo assim, intime-se o exequente para que manifeste-se sobre a 

informação fornecida, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108277 Nr: 2978-07.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

JORELICE BERTOLIN MATTOS, JOÃO DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS 

SCHIRMER DE MATTOS, MARINA BERTOLIN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto: Indefiro o pedido de restabelecimento da averbação 

premonitória n. 07, constante da matricula do imóvel de n. 25.609, bem 

como também do reconhecimento da alegada litigância de má-fé do Banco 

Santander (p 51), terceiro estranho a lide.Indefiro o pedido de 

reconhecimento de fraude, pela venda do imóvel registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sob a 

matricula n. 9692.Indefiro também o pedido para que seja reconhecida a 

citação da executada Marina Bertolin Mattos, na pessoa do executado 

João Batista Schirmer de Mattos, porque o referido devedor ainda não foi 

citado, conforme certidão de p. 42.Defiro o pedido de penhora “on line” 

nas contas correntes dos executados João de Deus e Terezinha, contudo 

conforme detalhamento de ordem judicial que segue em anexo, nenhum 

valor foi encontrado em contas correntes em nome dos 

executados.Citem-se os executados Marina Bertolin Matos, João Batista 

Shirmer de Mattos e Jorenici no endereço indicado pelo exequente a p. 

60.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessárioÀs providências 

necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004483-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004483-11.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta 

MARIA PEGORARO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, requerendo 

concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu 

indeferimento administrativo. Pois bem, tendo em vista a necessidade de 

verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar postulada, necessário se faz que os documentos apresentados 

indicando o início de prova material, quanto ao tempo como segurado 

especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, 

postergo por ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), 

Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 
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de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 02 de 

abril de 2019, às 17h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1003273-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA SALETE CAPELLESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONSALO AIRTON DE CAMPOS (RÉU)

Sidney da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004285-71.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE DEPÓSITO aviada por ALDA SALETE CAPELLESSO em face de SIDNEY 

DA SILVA e GONSALO AIRTON DE CAMPOS, objetivando, liminarmente, a 

devolução dos bens móveis depositados em pose dos requerentes, ou até 

mesmo sua reparação pecuniária, bem como pagamento dos danos morais 

sofridos pela autora. Com a inicial vieram os documentos. Determinada a 

emenda à inicial, o autor peticionou na ID n.º 999506, 9995047, 9995056, 

9995072, 9995084, 9995094, 9995108, 9995124 e 9995137, juntando 

documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. É o relato. Decido. 

Como dito, cuida-se de AÇÃO DE DEPÓSITO, tendo as partes acima 

qualificadas. Pois bem. Depreende-se do autos que a requerente reside na 

cidade de Itanhangá e os requeridos na comarca de Sorriso, portanto 

nenhuma das parte possuem vínculo jurídico e fático com esta comarca. 

Inobstante aparentemente trate a hipótese de competência relativa, que 

obstaria que o Juiz de ofício reconhecesse sua incompetência, o caso 

comporta outra ponderação. É que ainda que a parte possa deliberar 

sobre a escolha do foro, deve fazê-lo em atenção a alguma utilidade para 

a causa, ou seja, quando a lei lhe faculta escolher o foro, exige que a 

opção tenha uma razão de ser. Significa que a parte, embora tenha 

alguma discricionariedade na escolha do foro em certos casos, não pode 

escolhê-lo de forma arbitrária, exigindo-se que exista um mínimo de 

vinculação entre o foro escolhido e a causa deduzida (ex: o local do fato, 

o foro do cumprimento da obrigação, do domicílio do autor, etc). Assim, 

tem-se por injustificável a distribuição do feito a esse juízo, pois nos 

mesmos moldes da ratio decidendi e dos precedentes citados, o 

requerente escolheu aleatoriamente o foro onde irá ajuizar a demanda, o 

que é injustificável, podendo apenas optar pelo foro de seu domicílio ou do 

domicílio do réu, não observadas as regras do CPC em vigor. O 

entendimento harmônico no STJ é que não cabe ao autor consumidor a 

escolha aleatória de foro que não seja nem o do seu domicílio, nem o do 

réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação, 

vejamos: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO 

É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE.1. 

Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir 

efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o 

vício.2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o 

consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu 

domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo 

único, do art. 112, do CPC.3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, 

contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, 

considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o 

obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, 

todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não 

seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e 

nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração 

acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando 

competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida 

pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. 

EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. 

p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 08/02/2012, DJe 20/04/2012. Há de se mencionar que também, que 

resta violado o princípio do Juiz Natural, eis que, pelo princípio em 

destaque, as causas deverão ser apreciadas e julgadas por Juízos 

indicados mediante critérios abstratos e genéricos. Sem juiz natural não há 

função jurisdicional possível. O que se busca com o princípio em foco é 

que a fixação do Juízo competente considere as regras constitucionais 

(art. 5.º, XXXVII e LII, da CF), a fim de que se afaste o arbítrio na escolha 

do Juízo em casos específicos, como se pretende no presente caso. 

Então, permitir que a presente demanda tramite aqui, sem que exista um 

mínimo de vinculação entre o foro escolhido e a causa deduzida, geraria, 

como tem ocorrido, o acúmulo de ações dessa natureza e o consequente 

excesso de prazo na tramitação das mesmas. Isso posto, não sendo esta 

comarca domicílio do requerente, tampouco dos réus, incompetente se 

torna este Juízo para processar e julgar a presente ação. Após certificado 

o transcurso do prazo para interpor recurso, remetam-se os presentes 

autos à Comarca de Tapurah/MT. Intimem-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004690-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004690-10.2018.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA VISTO. Intime-se a parte autora, 

por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

completar a inicial, objetivando a comprovação de que a requerida tenha 

sido notificada extrajudicialmente, eis que o documento constante nos 

autos informa que o requerida não foi notificada em razão de “ausente” (ID 

n.º 16293182 pp. - 12/20). Nesse diapasão, cumpre ressaltar que embora 

entenda que a notificação não precise necessariamente ser recebida pelo 

próprio devedor ela, no mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o 

que não ocorreu na espécie. Porquanto, à vista dos documentos juntados, 

dúvidas não há que a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade 

essencial. As informações "mudou-se", "não existe o número indicado", 

"insuficiente" e "desconhecido" informam que não houve êxito em 

cientificar o devedor, não se pode considerar então que este tenha sido 

constituído em mora, elemento necessário ao ajuizamento de busca e 

apreensão. Acerca do assunto, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA 

PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL. PROVA 

DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do 

devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que 

decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A 

mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial 

realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser 

entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não 
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precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no 

endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi 

atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 

578559 PR 2014/0174979-5, Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 

30/03/2015, Quarta Turma, Data de Publicação: 30/03/2015) Ementa: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da mora. Protesto. Inexistência de 

prova da tentativa de notificação pessoal do devedor. Necessidade da 

demonstração da efetiva entrega da carta notificatória no endereço do 

devedor, ainda que para terceiro. Decisão mantida. Recurso de agravo 

não prov ido.  (TJ-SP -  AI  20201951620168260000 SP 

2020195-16.2016.8.26.0000, Relator: Marcondes D’Angelo, Data de 

Julgamento: 03/03/2016, 25º Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/03/2016) Assim, ante a ausência de cumprimento das 

formalidades exigidas pelo Decreto-Lei n° 911/69, intime-se o banco 

requerente para as providências acima pertinentes. Não cumprido as 

diligências solicitadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a inicial será 

indeferida (§ único do art. 321, do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas judiciais (custas e taxa 

judiciária), com a juntada das guias e respectivos comprovantes ao 

processo, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004705-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA (REQUERIDO)

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004705-76.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004715-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINE KANASUE MATOS DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004715-23.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1004728-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODOLFO FERREIRA FLORO (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA BORGES OAB - RN14738 (ADVOGADO(A))

AUSTRELIO MULLER ANTONY BATISTA DE OLIVEIRA OAB - RN10552 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANA BEZERRA GUEDES DO NASCIMENTO (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004728-22.2018.8.11.0045. ORDENANTE: 

ANDERSON RODOLFO FERREIRA FLORO ORDENADO: ROSIANA 

BEZERRA GUEDES DO NASCIMENTO DECISÃO Cumpra-se a carta de 

ordem. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de novembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNETH DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004716-08.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004725-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIQUELIN & BERTAN ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

VALTER MIOTTO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004725-67.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004672-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA MONTEIRO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N. 1004672-86.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária (concessão de aposentadoria por invalidez/auxilio-doença), 

proposta por raimundo nonato silva bastos em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a conceder 

liminarmente o benefício de auxílio doença, alternativamente o benefício de 

aposentadoria por invalidez, indeferido administrativamente em 03.03.2018 

(ID n.º 16264611). Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo 

Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem observados 

dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A Aposentadoria por 

Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. O art. 15, II da Lei 8.213/1991, nos traz 

que mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das 

contribuições (chamado de “período de graça”), conforme § 4º do art. 15 

da Lei 8.213/1991. Pois bem no compulsar dos autos nota-se que a autora 

recebeu benefício de auxílio maternidade de janeiro de 2015 a maio de 

2015, sendo que seu ultimo vínculo se deu no ano de 2013 (Id. 16264608), 

assim há necessidade de verificar quando se deu o inicio da incapacidade 

temporária ou definitiva, para se averiguar a existência ou não da perda 

da qualidade de segurada. Posto isso, não estando presentes os 

requisitos, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, determinando 

desde já a realização de perícia médica. Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso 

o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (Quinze) dias apresente 

seus quesitos médicos. Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à 

SECAD para pagamento dos honorários. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARINO JOSE FRANZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001962-30.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCIANO 

LOBO EXECUTADO: LL AGROPECUARIA LTDA - ME, MARINO JOSE 

FRANZ Vistos. Cumpra-se a decisão anexa ao ID n° 16353378, remetendo 

os autos ao Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT. Às providências 

necessárias. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004621-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004621-75.2018.8.11.0045 TUTELA DE EVIDENCIA EM 

CARÁTER LIMINAR REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

DA SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES Visto. Trata-se de TUTELA DE 

EVIDENCIA EM CARÁTER LIMINAR proposta por ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL DA SECCIONAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO em face de ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES. Alega a 

requerente que o requerido fez carga dos autos do processo disciplinar 

em 29/05/2017, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para a devida 

manifestação e não o devolveu, em que pese as notificações realizadas, 

sendo essas notificações feitas via correio com aviso de recebimento, 

Diário Oficial do Estado e e-mail. Requer a parte Autora, liminarmente a 

concessão da Tutela de Evidência, para que seja realizado a busca e 

apreensão dos autos do processo disciplinar n.º 0010083/2015. Com a 

inicial juntou documentos. Vieram os autos conclusos para decisão. É 

breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte autora não indicou o rito procedimental que 

pretende imprimir nesta demanda, ou seja, se trata de tutela cautelar 

antecedente, nos termos do art. 305 e seguintes ou outro rito que entenda 

pertinente, bem como deixou de recolher as custas processuais, assim 

determino a emenda da inicial, para sanar tais irregularidades, no prazo de 

15(quinze) dias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000424-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000424-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO 

REIS BORGES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Cumpra-se a sentença proferida em audiência, conforme 

documento anexo ao ID n° 16263589. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde, 30 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003066-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003066-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

EURIDES INACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cumpra-se a sentença proferida em 

audiência, conforme documento anexo ao ID n° 16263649. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 30 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO LIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001090-15.2017.8.11.0045. EMBARGANTE: 

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN 

BOULHOSA EMBARGADO: ROMERO LIRA. Vistos, etc. Cumpra-se a 

sentença proferida em audiência, conforme documento anexo ao ID n° 

16263665. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 30 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004788-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004788-63.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ROMERO 

LIRA EXECUTADO: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA 

MECCA FABRIN BOULHOSA. Vistos, etc. As partes, conforme documento 

de ID n° 16281644, entabularam acordo requerendo a sua homologação e 

consequente extinção do feito. Pois bem. Verifica-se que o acordo 

apresentado fora assinado por ambas as partes, acompanhadas de seus 

respectivos advogados, os quais detém poderes para transigir, conforme 

se vê das procurações encartadas aos autos (ID n° 4515597 e ID n° 

5814517 – auto associado), dessa forma, a homologação de rigor se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes (ID n° 16281644) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Cada parte arcará com os honorários de seu respectivo 

advogado, conforme acordado. Dispensado o pagamento das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. As partes desistiram 

do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito e arquive-se os autos, 

as cautelas de praxe e estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003311-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LUCIA BIRKHAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003311-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JURACI 

LUCIA BIRKHAHN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cumpra-se a sentença proferida em audiência, 

conforme documento de ID n° 16351731. Às providências necessárias. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104525 Nr: 4986-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Ana Lucia Pessini, Julio Olivio 

Pessini, Jonas Adriano Pessini, Juliana Castilho Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de avaliação expedido(s) devendo comprovar o adimplemento 

nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências 

deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100782 Nr: 2682-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini, Jonas Adriano Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP, 

Regina Cristina de Goes - OAB:9.547-A/MT, Tiago Bueno da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a petição juntada (fls. 107/111) 

pela parte executada.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001537-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO BERNIERI - EPP (AUTOR(A))

EDUARDO ANTONIO BERNIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001537-41.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte autora (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1]§ 

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6904 Nr: 876-07.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em vista 

a correspondência devolvida de fl. 334 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 3021-55.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque de Sousa Lima, Moises de Lima Neto, Paulo 

Daniel Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Cavaglieri, Carlos de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Marcelo Rodrigues de Azeredo - 

OAB:49293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto E.B. Neto - 

OAB:93487/SP, Dalíria Dias Amante - OAB:311.849/SP, Selso Lopes 

de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se nos autos com o que entender de direito, 

tendo em vista a juntada dos comprovantes de pagamento da terceira 

parcela, de um total de seis a serem adimplidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14062 Nr: 1004-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Cintra, Denise Maria da 

Silva Cintra, Eleni Aparecida Vasques Cintra, Adauto dos Reis Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cabral Barbosa 

Andrade - OAB:15.350/GO, Livia de Castro Barbosa - 

OAB:34.605/GO, Michelle Cristiane Kunan - OAB:OAB/GO-30.419A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a petição do requerido e documentos, juntada às fls. 538/546 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99717 Nr: 2090-13.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, 

conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103392 Nr: 4398-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 4327-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Jaqueline Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113937 Nr: 4701-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ibere Ricardo Januário 

Evangelista - OAB:OAB/SP 292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

da última parcela do débito cobrado nos autos, conforme informação 

constante do aditamento de acordo juntado à fl. 386/387 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23940 Nr: 3242-43.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista o transcurso da dilação de prazo dantes 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34423 Nr: 3434-05.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Vanguarda Norte Ltda., Gasparina 

Pereira, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva, Agropecuária 

Vanguarda Norte Ltda., Gasparina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Suelen Telini - OAB:273712/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Suelen Telini - OAB:273712/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente nos autos as suas contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto às fls. 267/294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96555 Nr: 197-84.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Enio Callegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Areões Ltda, Naevio Fioravante 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a petição do requerido de fls. 114/120 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001560-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

M. R. U. (AUTOR(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001560-84.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – CERTIQUE-SE o 

cumprimento da decisão proferida em sede de tutela de urgência, bem 

como a existência de contestação. 2 – Sem prejuízo, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para que, manifeste o que entender de direito, 

sobretudo quanto ao cumprimento da liminar. 3 – Sendo apresentada 

contestação, deve o Gestor observar a regra do art. 350 do CPC. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 31 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001529-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDE SOLIMAN (RÉU)

MARIA IVETE DE SOUZA SOLIMAN (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001529-64.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 16h30min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

Defensor Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, do CPC para 

o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 
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proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, 

para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

cada ente cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – 

DEFEREM-SE os benefícios constantes no art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 11 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 26 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001597-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIACOMOLLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roberta Marques da Silva (IMPETRADO)

Roberta Marques da Silva (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA MARQUES DA SILVA OAB - 935.966.691-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001597-14.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se a demanda de 

mandado de segurança individual impetrado por ADRIANO GIACOMOLLI 

em decorrência do cometimento de suposto ato coator praticado por 

ROBERTA MARQUES DA SILVA, ambos qualificados no encarte 

processual. Em resumo, alega o impetrante que é genitor da criança Julia 

Marques Giacomolli. Aduz que foi casado com a genitora, Sra. Roberta 

Marques da Silva, porém, divorciaram em 23/02/2011, através de uma 

ação de divórcio, na qual foram regulamentados direito de visitas, férias e 

fixados alimentos em favor da filha em comum. Narra que, com o intuito de 

recuperar o tempo em que ficou longe de sua filha, agendou uma viagem 

de férias com a criança para a cidade de Santa Catarina/SC para o dia 

11/11/2018. Todavia, assevera que a genitora, às vésperas da viagem, 

recusa permitir com que sua filha possa viajar com o genitor, imputando, 

tal conduta, como ato coator. Requereu a concessão de liminar a fim de 

que esse Juízo assegure o direito de o impetrante viajar com a sua filha. 

Com a exordial vieram documentos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decida-se. Em análise ao cabimento do “writ”, facilmente 

se constata a mínima possibilidade deste Juízo receber o mandamus, 

tendo em vista a escolha teratológica deste instrumento pelo advogado 

Michel Rocha visando dissuadir conduta praticada em âmbito do direito de 

família, isto é, não revestida de autoridade pública. É insofismável a falta 

de técnica empregada neste processo pelo advogado Michel Rocha 

acerca da escolha deste instrumento! Nesse passo, enuncia o art. 5º, inc. 

LXIX, da Constituição Federal de 1988: Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder FOR AUTORIDADE PÚBLICA OU AGENTE DE PESSOA JURÍDICA 

NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO. (Destaque) É 

relevante grifar o texto constitucional e coloca-lo em evidência de modo a 

demonstrar ao advogado que a escolha do instrumento com base em sua 

pretensão é minimamente plausível. Há erro grosseiro na hipótese dos 

autos! Aliás, para extrair a impossibilidade de utilização deste instrumento, 

não necessitaria de nenhum esforço argumentativo para saber que a 

legitimidade passiva do mandado de segurança deve recair à autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público, que por sinal o referido dispositivo foi reproduzido nos 

fundamentos jurídicos da petição inicial, o que se mostra inexplicável o 

motivo que levou o advogado a utilizar do instrumento na forma ora 

pretendida. Como se pode perceber, necessitaria apenas do método 

jurídico clássico em seu elemento gramatical, idealizada por “Ernest 

Forsthoff”, para interpretar a norma constitucional do art. 5º, inciso LXIX 

da CF/88 e extraí-la no sentido de ser cristalina a impossibilidade de 

cabimento do presente mandado de segurança em face de sua 

ex-cônjuge, vindicando suplemento de vontade em autorização de viagem 

para a sua filha, relativo à matéria de direito familiar, totalmente estranha 

ao objeto do mandado de segurança. Como se pode denotar, no caso em 

análise não há apenas a impossibilidade do cabimento quanto ao 

instrumento utilizado, mas também se nota a ausência de legitimidade 

passiva e matéria totalmente avessa ao objeto do mandado de segurança. 

Nesse caso, deve o advogado do impetrante utilizar-se de instrumento 

próprio para tal finalidade, razão pela qual não deve ser conhecido a 

presente demanda, tendo em vista a ululante falta de interesse processual 

na perspectiva da sua adequação. Ante o exposto, com fundamento 

subsidiário no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, este Juízo 

JULGA EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios por isenção legal. Diante do erro grosseiro no 

cabimento do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 

72 da Lei n. 8.906/94, OFICIE-SE a Ordem dos Advogados do Brasil a fim 

de tomar conhecimento desta decisão acerca da conduta do referido 

advogado, para que tome as medidas que entender cabível. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo. Sem a incidência de custas e 

honorários advocatícios por determinação da Lei n. 12.016/2009. Água 

Boa/MT, 06 de novembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16345179, no valor de R$ 801,66 

(oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos), sob pena de protesto. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 
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promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16345179, no valor de R$ 801,66 

(oitocentos e um reais e sessenta e seis centavos), sob pena de protesto. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ALVES DA SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16254951, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HAKETA GISELLE DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16259712, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO SCHIMANKO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16280604, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FERREIRA DE MEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID16280913, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16282673, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16282673, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOHAINE CAMPOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais conforme ID 16281755, no valor de R$ 551,16 

(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sob pena de 

protesto. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000627-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFATA DATCHUKI JANISCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000627-17.2018 Vistos. Trata-se de ação de concessão de 

benefício previdenciário auxilio doença com pedido de antecipação de 

tutela proposta por Joefata Diatchuli Janisck em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados. Antes 

do recebimento da inicial, a Requerente desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (id. 16319801). Vieram os autos à conclusão. É o breve 

relato. Decido. Sem delongas. A Requerente desistiu do procedimento, não 

vislumbrando este Juízo qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

feito, nos termos requeridos. Neste sentido, § 5°, inciso VIII, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o 

mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Ante o 

exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Em havendo requerimento defiro o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia - MT, 05 de novembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES GIL - TRANSPORTADORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GRAZIELE LIMA OAB - SP389507 (ADVOGADO(A))

MATEUS JERONYMO DA SILVA OAB - PR59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

GILMAR BATISTELA (RÉU)

 

Autos nº 1000631-54.2018 Vistos. Verifica-se na inicial que a parte 

Requerente pleiteia os benefícios da justiça gratuita. A assistência 

judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto 

constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, 

exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais 

ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo 

serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da 

Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º 

da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe, in verbis: “Art. 5.º (...) 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais”. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Hodiernamente, nota-se uma verdadeira banalização do 

instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à justiça e assim 

propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. Cotidianamente 

pedidos são formulados para usufruto do benefício por pessoas que 

evidentemente têm condições para arcar com o custo do processo judicial, 

sem que com isso incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados 

pelo volume de trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui 

para o excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem 

litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Ainda, se evidenciado 

que a parte forjou tal declaração, deve sofrer as consequências cíveis e 

criminais de tal atitude. No caso vertente, reputo ausente comprovação 

robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira da parte 

Requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais; ao revés, 

tenho que há provas e/ou informações na própria inicial de que o polo 

ativo possui condições de arcar com as despesas do processo, 

consoante extrai-se da qualificação do mesmo, ou seja, verifica-se que é 

passível suportar as despesas processuais. Ante todo o exposto, e 

consoante determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça requerido na Inicial. Intime-se a parte Requerente 

para pagamento das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Pagas as custas ou decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Diligências legais. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia – 

MT, 05 de novembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59337 Nr: 1961-45.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Código n.° 59337

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018 

às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77073 Nr: 4780-81.2016.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEMPERMAT COM. IND. IMP. E EXP. DE VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DE OLIVEIRA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Almeida de Oliveira - 

OAB:17.276/MT, FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:19.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Código n.77073

Vistos.

Tendo em vista a Portaria n° 1.333/2018 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, tornando o dia 19/11/2018 (segunda-feira) ponto 
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facultativo, redesigno a oralidade de conciliação/mediação anteriormente 

marcada, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h00min. (horário oficial 

do Estado), a ser realizada no CEJUSC dessa Comarca.

Cumpra-se, realizando expedindo o necessário..

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 05 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96285 Nr: 2569-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Código n.96285

Vistos.

Tendo em vista a Portaria n° 1.333/2018 do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, tornando o dia 19/11/2018 (segunda-feira) ponto 

facultativo, redesigno a oralidade de conciliação/mediação anteriormente 

marcada, para o dia 10 de dezembro de 2018, às 16h00min. (horário oficial 

do Estado), a ser realizada no CEJUSC dessa Comarca.

Cumpra-se, realizando expedindo o necessário..

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 05 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000209-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000209-79.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOSE ANTONIO BARCELOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro 

que a decisão de fl. 176 padece de erro material, eis que ao grafar a data 

da audiência, constou “11/12/2018”, ao invés de “04/12/2018”. 2. Assim, 

verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual poderá ser 

corrigido de ofício pelo Magistrado, conforme autorização expressa 

contida no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, desde que para 

tanto não altere a substância do julgado. Senão vejamos: “Art. 494. 

Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; (. . .)” 3. Dessa maneira, levando-se em consideração as 

disposições insertas no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, 

CORRIJO DE OFÍCIO o erro material existente na decisão de ID. 15798998, 

notadamente quanto a data da audiência, passando, doravante, a constar 

no item 7 o seguinte teor: “Assim sendo, e para solução do mérito da 

causa, entendo necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual fixo para o dia 04/12/2018, às 13h30.” 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000531-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO QUASS DUARTE OAB - SP195873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000531-02.2018.8.11.0020; Valor causa: $6,000,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, nesta data, 

em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho 

os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Requerente para, no 

prazo de 5 dias, providenciar o preparo da carta precatória expedida. Alto 

Araguaia - MT, 6 de novembro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000462-67.2018.8.11.0020; Valor causa: $5,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento 

ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 

54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos 

ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Requerente para, no prazo de 

5 dias, providenciar o preparo da carta precatória expedida. Alto Araguaia 

- MT, 6 de novembro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 91. EXPEÇA-SE Alvará de Soltura em prol do(s) sentenciado(s) 

RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS e POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS, 

devendo ser imediatamente colocado em liberdade, exceto se por outro 

motivo deva permanecer preso. Concedo aos mesmos o direto de 

recorrerem em liberdade, diante das penas e regimes aplicados, não se 

fazendo mais presentes os requisitos da prisão preventiva.92. Qualquer 

objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos 

deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção 

própria do capítulo 07 da CNGC/MT.93. Nos termos do Provimento de nº 

08/99 da E. CGJ/MT, DETERMINO a destruição da(s) substância(s) 

entorpecente(s) apreendida(s), com as cautelas de estilo.94. Custas e 

despesas processuais pelos acusados, ressalvado o disposto no artigo 

98 e seguintes do CPC/2015, com aplicação analógica aos autos, se 

devidamente comprovado. 95. INTIMEM-SE o condenado, a defesa técnica 

e o MPE para conhecimento deste decisum (art. 392 do CPP), devendo 
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constar da intimação o prazo de 10 dias para o pagamento da pena de 

multa, conforme dispõe o artigo 50 do CP.96. Transitada em julgado a 

sentença, ANOTE-SE o nome do réu condenado no rol dos culpados. 97. 

COMUNIQUE-SE a condenação à Justiça Eleitoral para os efeitos do art. 

15, III, da Constituição Federal, e ao Instituto Nacional de Identificação.98. 

EXPEÇA-SE oportunamente a guia de execução penal, com observância 

da LEP e Resolução n° 113 do CNJ.99. OFICIEM-SE aos órgãos de política 

criminal, conforme CNGC/MT.100. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE 

e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 66. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, 

para CONDENAR o acusado RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 

180 do Código Penal, e para CONDENAR a acusada POLIANE ROMUALDA 

DOS SANTOS, qualificada nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60961 Nr: 86-06.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DAVID PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O

 Autos n. 86-06.2015.811.0020 (cód. 60961).

Vistos.

 1. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

do pedido de ref. 286.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95357 Nr: 2100-55.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - CARLITO BUENO FRAGA, 

WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos.

1. . Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

à ref. 09.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre as 

partes, no que tange a esta execução, que fica fazendo parte integrante 

do presente.

6. SUSPENDO a tramitação do presente feito, até o cumprimento do 

acordo, com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil de 2015.

7. A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo, ou, 

antecipadamente, desde que requerido pela parte exeqüente.

8. Se decorrido o prazo para o pagamento das parcelas acordadas, 

INTIME-SE o exequente para informar acera do cumprimento do acordo.

9. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, se necessário.

10. Publique-se. Intime-se.

 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88693 Nr: 5477-68.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DE SOUZA MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DE SOUZA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.11. Sem custas 

e honorários.12. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.13. Publique-se. Intime-se.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 5 de 

novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77224 Nr: 4874-29.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSJORGE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, 

PAMELA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, propõe Execução 

Extrajudicial em desfavor de TRANSJORGE LOGISTICA E TRANSPORTE e 

PAMELA FERREIRA DA SILVA, requerendo, em síntese, a efetividade 

desta ação satisfativa para adimplemento do seu crédito e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária.

 2. Quanto ao pedido de penhora de dinheiro através de bloqueio nas 

contas e aplicações a meu ver por ora, não devem prosperar, uma vez 

que a parte executada não foi devidamente citada da presente ação.

3. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

forneça endereço atualizado das partes executadas.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92114 Nr: 868-08.2018.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA APARECIDA ANJOS DA SILVA, JULIANA ANJOS 

DA SILVA, FLANER ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOANICE APARECIDA ANJOS DA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de ref. 21, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para a parte requerente se manifestar nos autos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 74-84.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MOREIRA CAMPOS, BRADESCO CARTÕES 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A, WALTER MOREIRA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP, ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, 

ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - OAB:11.049/MT, José Carlos 

Coelho - OAB:34.013/DF, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 Vistos.

1. Segundo a certidão de ref. 26, a parte reconvinte/requerida se 

manifestou sobre a contestação/reconvenção à ref. 19. No entanto, na 

realidade a petição foi apresentada pela parte reconvinda/requerente em 

atenção ao despacho de ref. 4, razão pela qual, DESCONSIDERO referida 

certidão (ref. 26).

2. Tendo em vista o equivoco no cadastramento das partes pelo cartório 

distribuidor que não observou as normas contidas no CPC e na CNGC, a 

atualização cadastral das partes foi realizada por este gabinete.

3. Ante ao exposto, para evitar prejuízo às partes, DETERMINO nova 

intimação da parte reconvinte/requerida, qual seja, WALTER MOREIRA 

CAMPOS, por meio do seu causídico constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação a reconvenção 

apresentada, tendo em vista que possui matérias elencadas no art. 350 

e/ou 337, I, do CPC.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 2343-33.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. JUVENILIA FERREIRA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos e por 

meio de advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – 

Obrigação de Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública 

Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 1472-66.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILMA A. G. DA SILVA EIRELI-ME, TITRONIC COMÉRCIO 

E INDUSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - ARAGUAIA-MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUZA - OAB:22763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante. 13. 

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut 

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 31 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 914-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72724 Nr: 1992-94.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP, MIRELA MARIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste sobre a contestação apresentada, tendo em vista que possui 

matérias elencadas no art. 350 e/ou 337, I, do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97075 Nr: 2885-17.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMAR FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. 13. Sem custas e honorários. 14. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo.15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79176 Nr: 713-39.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA SIMONE BORGES MORAES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, consolidando nas 

mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida.10.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no 

art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.11.A parte 

requerente deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu 

crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004.12. Levante-se eventual 

depósito/restrição judicial.13. OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando 

estar a parte requerente autorizada a proceder à transferência a terceiro 

que indicar.14.Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE.15. Publique-se. Intime-se.16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 5 de 

novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 2020-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERLOG TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença de Extinção

Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por TERLOG 

TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTES EIRELI contra ato coator 

do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido 

liminar.

2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos 

autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que 

a mesma foi intimada (ref. 11 e 17) para efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, e não se manifestou, conforme certidão de ref. 12 e 19, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário.

3. Desnecessária a aplicação da Súmula 240 do STJ, que dispõe que “a 

extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de 

requerimento do réu”, uma vez que não houve a citação do réu.

4. É o relato do necessário. DECIDO.

5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais sendo útil, 

adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é 

extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

6. Esse é o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber:

“No sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inércia da 

jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial o que fixa o objeto e o 

limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 2007.013906-5, rel. Des. Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC)

 DISPOSITIVO.

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

8. Sem custas e honorários.

9. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.

10. Publique-se. Intime-se.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 2022-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT., 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MESQUITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que, em 5 (cinco) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, III e § 1º 

do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69572 Nr: 520-58.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEZY ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Desta forma, quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente 

a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o 

processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois se a lide já foi 

julgada por sentença, é vedado ao juiz julgá-la novamente.DISPOSITIVO10. 

Pelo exposto, ante o reconhecimento da coisa julgada, EXTINGO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. 11. Sem custas e honorários.12. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC.13. Publique-se. Intime-se.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 5 de 

novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 2398-52.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISNEY GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada à ref: 23, no prazo legal.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27389 Nr: 1801-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO SILVA, BENJAMIN DE PAIVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 

12.203, FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO 

DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - 

OAB:5582/MS, HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - 

OAB:10526/MS, LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:13424/MS, 

Lucy A. B. de Medeiros Marques - OAB:MS 6.236, MANOEL 

AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 12.588-B, NOELY 

GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, PATRÍCIA 

ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B/MT, 

Veruscka Carneiro Gasparoti - OAB:

 “31. Ante ao exposto, com arrimo no art. 487, inciso I, combinado com o 

art. 355, incisos I, ambos do Código de Processo Civil, no Decreto-lei nº 

3.365/1941 e nos demais dispositivos legais citados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão grafada na inaugural para 

incorporar ao patrimônio do expropriante a área descrita na inicial do réu 

BENJAMIM DE PAIVA CARNEIRO, e por outro lado fixo a indenização 

prévia a ser paga pela ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A, em face da desapropriação do imóvel na quantia de R$ 

37.823,84 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro 

centavos), devendo a requerente complementar apenas o valor de R$ 

23.035,89 (vinte e três mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos, 

atualizados desde o ajuizamento da ação acrescendo-se juros 

compensatórios de 12 % (doze por cento) ao ano, a contar da imissão 

provisória na posse (súmulas nº 164 e 618, ambas do STF) e incidente 

sobre a diferença entre a indenização fixada e a oferta depositada na 

inicial, deduzida a complementação, aquela e esta atualizadas, e com juros 

legais desde a citação.”8. Acerca do pedido de fls. 472, AUTORIZO o 

levantamento do valor depositado à fl. 373/374, em favor do Instituto de 

Perícias Científicas, mediante transferência na conta indicada.9. 

Intimem-se acerca da presente.10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30505 Nr: 1192-76.2010.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN - ME ( TRABACHIN 

TRANSPORTES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Vistos.

1. PROCEDA-SE a secretaria da vara o desentranhamento do Malote Digital 

de fls. 343/345, tendo em vista a juntada indevida, devendo esta ser 

juntada aos autos em apenso.

2. No mais, INDEFIRO o pedido e fls. 346/348, nos exatos termos da 

decisão de fls. 87/89, dos autos em apenso.

3. INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, providencie o recolhimento da diferença das custas e taxas iniciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, extinção e arquivamento do 

feito ut art. 8º da Lei Ordinária Estadual 7.603/2001.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58030 Nr: 894-45.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 1486-21.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ROSSATO, ELIANE BERVIAN 

ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A-MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 200/200-v nos mesmos termos da decisão 

anterior (fls. 198/199).

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo preclusivo de 15 (quinze) 

dias, depositar nos autos os honorários periciais.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50399 Nr: 2337-36.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YAMADA, MARLENE TSUEKO YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIZE SEBASTIANA PEDROSO VIEIRA, 

JOANA DAÍSE PEDROSO TRIVELATO, LEILA DENISE PEDROSO DURAN, 

JAIME PEDROSO JÚNIOR, TALYTA DE MACEDO PEDROSO, MATILDE 

NEVES DE MACEDO, LUCIANA PEREIRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÉRICO IDEO SHINSATO - 

OAB:124.491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não efetivou 

diligências para localizar o endereço da requerida Talyta de Macedo 

Pedroso antes de solicitar citação por edital.

 2. Frente a tal contexto, infiro que sequer houve tentativa de citação via 

oficial de justiça. Outrossim, a citação editalícia depende da demonstração 

de que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização da 

parte executada, conforme orienta a súmula 414 do STJ.

3. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

4. Nestes termos, DETERMINO se proceda à citação da requerida Talyta de 

Macedo Pedroso no endereço indicado às fls. 136/137, por oficial de 

justiça, para tanto, EXPEÇA-SE mandado e/ou carta precatória.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1049-53.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGR, GNR, JFR, MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7.542-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 5. Diante do exposto e, com fundamento no artigo 622, incisos I e II, 

REMOVO Luciana Fraga Leocadio, das funções de inventariante, nos 

autos.6. Obedecendo os ditames do artigo 617, do Código de Processo 

Civil, NOMEIO inventariante Gabriela Nunes Ribeiro, que deverá ser 

intimada a prestar compromisso em 05 (cinco) dias de bem e fielmente 

desempenhar a função (art. 617, parágrafo único, CPC).7. INTIME-SE 

pessoalmente a inventariante removida e seu procurador da presente 

decisão, bem como a entregar, em 48 (quarenta e oito) horas, os bens do 

espólio, sob pena de busca e apreensão ou de imissão na posse, 

conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, nos exatos termos do artigo 

625 do Código de Processo Civil. 8. Deverá a nova inventariante prestar 

ou ratificar as primeiras declarações já apresentadas nos 20 (vinte) dias 

subseqüentes à data que prestou compromisso, conforme artigo 620, sob 

pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015.9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 5 de 

novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 2621-73.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO VIEIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 1290-22.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORRÊA 

DE ANDRADE - OAB:15.549/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 128-89.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55084 Nr: 781-28.2013.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SEVERO DE SOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LUISA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MARTA DA SILVA 

ARISONO - OAB:13852/GO, VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

reformada. Desta forma, dê ciência às partes.

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante anotações e baixas de estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 3511-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARTINS LOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. RECEBO os Embargos à Adjudicação para discussão, suspendendo o 

curso da execução.

 2. Vista à parte contrária para oferecer impugnação e também nos termos 

do artigo 903, § 5º, do Código de Processo Civil.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de outubro de 2018.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79177 Nr: 714-24.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEMIR GUILERME CHELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de processo incidental virtual distribuído por dependência a 

processo principal que tramita em meio físico.

2. Pois bem. Este Juízo possui tramitação híbrida, sendo que os processos 

em papel que já compõem o acervo não serão digitalizados e tramitarão 

nesse meio até a sua extinção, e os novos processos, por outro lado, 

tramitarão em meio exclusivamente eletrônico.

3. No entanto, tratando-se da distribuição digital de um processo por 

dependência cujos autos principais tramitam em meio físico, entendo que 

tal incidente deverá também tramitar por meio físico, diante da inviabilidade 

do uso do meio eletrônico no caso em tela.

 4. Desta forma, conforme o item 1.27.16 do Provimento nº 65/2014 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mao Grosso, a materialização de autos 

depende de determinação judicial, senão vejamos:

“1.27.16 – A materialização total ou parcial do processo eletrônico, 

excetuando-se os previstos no item 1.27.22, ocorrerá somente mediante 

autorização do juiz, a quem caberá apreciar a conveniência da impressão 

física dos atos processuais que indicar.”

 5. Ante ao exposto, DETERMINO a materialização destes autos, bem como 

o seu apensamento ao processo principal de código nº 28894.

6. Se necessário, CIENTIFIQUE-SE a(s) parte(s) da conversão dos autos 

para o novo formato.

7. Após a materialização, venham os autos conclusos.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-84.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010108-84.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. 

INDEFIRO o pedido de execução de honorários sucumbenciais (ID nº 

10695663), pois a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, 

conforme decisão lançada no ID nº 8724749. 2. INTIMEM-SE. 3. Após, se 

nada for pleiteado, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas 

de estilo conforme CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105573 Nr: 5217-95.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA DIAS DO NASCIMENTO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142203 Nr: 6219-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO JACINTO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

certidao do senhor Oficial de Justiça: C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que para cumprimento do r. mandado do 

MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara, mandado de citação, carta precatória da 

comarca de Campo Novo do Parecis/MT, pólo ativo Banco do Brasil S/A, 

código de origem 4810, se faz necessário o pagamento antecipado da 

diligência do oficial de justiça com fulcro na portaria nº. 08/2009 – DF 

(diretoria do fórum) que trata da cobrança das conduções na diligência. O 

local da diligência, cidade de Porto Estrela/MT fica a distância de 100 Km 

(ida e volta), R$ 2,03 / Km, zona urbana , do Município de Barra do 

Bugres/MT, sendo o valor de uma diligência de R$ 203,00 (duzentos e três 

reais para cumprimento do referido mandado, mais o valor de R$ 23,42 

(vinte e três reais de quarenta e dois centavos) o ato de citação, 

totalizando o valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta 

e dois centavos). Aguardo novas determinações.

 Sérgio de Campos Borges

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110674 Nr: 2151-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46858 Nr: 3024-83.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122927 Nr: 2564-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI RIOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA NAVARRO - 

OAB:246.261-SP, JOÃO PAULO DE FARIA - OAB:173.183-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81247 Nr: 2915-98.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPRIANO FRANCISCO CARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84825 Nr: 937-52.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON MACHADO DE BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142547 Nr: 6414-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALBUQUERQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

certidao do senhor Oficial de Justiça: C E R T I D Ã O 05/11/2018

Solicito, para o devido cumprimento da ordem, antecipação de diligência 

referente deslocamento no valor de 324,80 (trezentos e vinte e quatro 

reais e oitenta centavos), conforme Portaria 08/2009/DF.

Caso seja necessário prosseguir nos demais atos do processo (penhora), 

o valor devido será de acordo com os deslocamentos realizados.

 Barra do Bugres/MT, 24/09/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 6058-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNG FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:MT/3.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:MT/3500-B, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:MT 4.998

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para proceder o 

deposito da diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme 

certidao:CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento a r. carta precatória e 

do despacho do MMº Juiz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca de Barra 

do Bugres / MT., ai sendo na data de hoje, Deixei de Cumprir o presente 

mandado, com fulcro na Portaria 008 / 2009 – DF, se faz necessário um 

depósito no valor de $ 2.446,84 (dois quatrocentos quarenta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos) CNPJ 01880057/0001-95 – Fórum de Barra do 

Bugres. Conta Corrente nº 0832-X – Banco do Brasil, para suprir com as 

despesas de condução deste Oficial. E também por ser uma região de 

difícil acesso e localização e também de pouco movimento se faz 

necessário que a parte mande um guia conhecedor da área para ir 

comigo. O referido é verdade e dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112481 Nr: 3147-71.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120721 Nr: 1259-33.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA DOMINGAS ALVES, JHRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BELCHIOR DA SILVA, 

EVONETE ESTRELA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87699 Nr: 3481-13.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54972 Nr: 1171-68.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122448 Nr: 2302-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCI SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por LAUCI 

SOUZA DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas 

e despesas processuais, se houver, e no pagamento dos honorários 

advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 05 de novembro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99046 Nr: 1088-47.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA ANASTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Ailton Alves Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Em Lugar Não Sabido

Resumo da Incial:Rosilene da Silva Anastácio, brasileira, casada, 

trabalhadora doméstica, RG n° 1837829-3 SSP/MT, CPF n°017.010.921-66, 

propôs em face de Ailton Alves Silva, brasileiro, demais dados 

desconhecidos, ação de guarda do menor J.L.A.S.. De acordo com a 

requerente, ela e o requerido viveram em união estável por 03 (três) anos, 

tendo o menor nascido nesse período. A requerente alega já estarem 

separados há 10 (dez) anos, não tendo a autora notícias do requerido por 

todo esse período, tendo dessa forma exercído a guarda de fato do 

menor, por essa razão, requer a guarda unilateral a fim de garantir a 

integral tutela do mesmo.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Considerando não haver dados suficientes para a pesquisa no sistema 

SIEL, ou qualquer outro sistema, torno sem efeito a determinação anterior 

com a finalidade de busca de endereço.

 CITE-SE o requerido por edital.

 Após, não havendo contestação, e considerando que a autora já é 

assistida pela Defensoria Pública, para resguardar a ampla defesa e o 

contraditório (art. 72, II, do CPC), NOMEIO a Drª. FABIANA NOGUEIRA 

PEREIRA, OAB/MT 17982, para promover a defesa dos interesses do 

Requerido. Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

da mencionada advogada em 02 (dois) URH, devendo ser intimada para 

contestação, no prazo legal.

Tudo cumprido, conclusos para prolação da sentença.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão - Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103829 Nr: 4008-91.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA OLIVEIRA LIMA ME, 

Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação da Certidão do Sr. Ofício de 

Justiça: CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por 

determinação do MM. Juiz da Primeira Vara, nos autos em epígrafe, que 

compareci no endereço indicado, nesta cidade e Comarca, e lá estando, 

PROCEDI A CITAÇÃO da parte executada, ANDERSON BATISTA LIMA, do 

inteiro teor do Mandado e da cópia da petição inicial, conforme nota de 

ciência no verso, entregando-lhe a contrafé. CERTIFICO MAIS que deixei 

dar cumprimento ao demais atos, em virtude de o valor depositado ser 

insuficiente, sendo necessário que o exequente efetue novo depósito, 

bem como indique bens a serem penhorados.O referido é verdade e dou 

fé.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134670 Nr: 1363-88.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, PATRICIA OSORSKI DEBONA - OAB:19.789 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29852 Nr: 1719-69.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADEMY PEREIRA TIGRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI(PROCURADORA FEDERAL DO INSS) - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a impugnação a execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 4601-57.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA MENDES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido 

formulado por LENITA MENDES DE QUEIROZ em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o requerido a 

restabelecer ao autor o benefício do auxílio doença, com renda mensal 

calculada de acordo com o artigo 61 da Lei nº 8213/91, correspondente a 

91% do salário-de-benefício a partir da data do cessação do benefício 

(03/10/2014 – fl.21). Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de 

auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e 

§10º da Lei 8.213/91. CONFIRMO a tutela provisória de urgência de caráter 

antecipado deferida às folhas 26/28, porque presentes, nesse momento, 

os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 4562-94.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRSON RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MAYKON JEAM GONÇALVES BERIGO - 

OAB:14.224/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido 

formulado por MAIRSON RONDON em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o requerido a restabelecer 

ao autor o benefício do auxílio doença, com renda mensal calculada de 

acordo com o artigo 61 da Lei nº 8213/91, correspondente a 91% do 

salário-de-benefício a partir da data do cessação do benefício (03/10/2014 

– fl.21). Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de 

auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e 

§10º da Lei 8.213/91. CONFIRMO a tutela provisória de urgência de caráter 

antecipado deferida às folhas 113/116, porque presentes, nesse 

momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade 

do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101892 Nr: 2849-16.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELMAMDES DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 2151-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para proceder o 

recolhimento das custas e taxas judiciarias, para a distribuição da Carta 

Precatoria na Comarca de Nova Mutum/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126781 Nr: 4603-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BASSO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 301 de 860



 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103829 Nr: 4008-91.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA OLIVEIRA LIMA ME, 

Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a certidao do senhor oficial de justiça:Intimação da parte 

autora para manifestação da Certidão do Sr. Ofício de Justiça: CERTIFICO, 

em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação do MM. Juiz da 

Primeira Vara, nos autos em epígrafe, que compareci no endereço 

indicado, nesta cidade e Comarca, e lá estando, PROCEDI A CITAÇÃO da 

parte executada, ANDERSON BATISTA LIMA, do inteiro teor do Mandado e 

da cópia da petição inicial, conforme nota de ciência no verso, 

entregando-lhe a contrafé. CERTIFICO MAIS que deixei dar cumprimento ao 

demais atos, em virtude de o valor depositado ser insuficiente, sendo 

necessário que o exequente efetue novo depósito, bem como indique 

bens a serem penhorados.O referido é verdade e dou fé.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000612-55.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER ELEAZAR SENGER OAB - MT0021924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu 

o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) IMPETRANTE: MONTREAL COMERCIO SERVICOS E 

REPRESENTACOES EIRELI - ME IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES . Barra do Bugres/MT, 6 de novembro de 2018. 

EDMILSON PARREIRA POLEGATI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 4403-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMNSL, MVNSL, CNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114696 Nr: 4553-30.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A, ITAMARATI AGROPECUARIA 

LTDA, MARCOS AUGUSTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:2723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ciência da distribuição a esta Vara.

 2. Existem ações de execução e ação revisional objetivando o mesmo 

débito (a. nº 4554-15.2016.811.0008 – Cód. 114697; b. 

2211-32.2005.811.0008 - Cód. 22015; c. 1858-11.2013.811.0008 - Cód. 

86055).

 3. Tais ações, como elucida a decisão de fls. 2449/2454, “tem por objeto a 

mesma dívida, decorrente de renegociação entre a devedora principal e o 

Banco do Brasil, cujo crédito foi titularizado pela União, por força de lei”.

4. Constata-se, ainda, que a referida decisão reconheceu a existência de 

conexão entre as ações, determinando o declínio deste processo a 

presente comarca para o seu processamento e julgamento conjunto.

5. Assim, considerando que todas as ações reputadas conexas se 

encontram em tramite na 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, de rigor que se 

reconheça a incompetência deste Juízo a fim de que se evitem decisões 

conflitantes.

 6. Deste modo, visando o efetivo atendimento da prestação ajuizada, 

reconheço a incompetência deste Juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA a 1ª 

Vara Civil de Barra do Bugres/MT.

7. Remetam-se os autos ao juízo competente, procedendo às baixas 

necessárias.

8. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126066 Nr: 4219-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GOMES NETO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

GOMES, CINTIA FERNANDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA, MUNICIPIO 

DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117937 Nr: 6584-23.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCILINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição e calculo retro, dê-se vistas dos autos ao autor na 

pessoa de seu advogado para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 302 de 860



 Cod. Proc.: 86816 Nr: 2613-35.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO BORGES & MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92089 Nr: 2204-25.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES - OAB:187093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, REVOGO os benefícios de gratuidade da justiça, pelo que, 

determino a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, aporte aos autos, a devida guia e comprovante de recolhimento das 

custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, sob pena de 

extinção do feito.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das 

custas, certifique-se e conclusos.Cumprida a determinação 

supramencionada, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82228 Nr: 3926-65.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do extrato retro, intime o autor na pessoa de seu procurador 

para indicar o CPF/CNPJ para transferencia dos valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51934 Nr: 2684-08.2011.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925

 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão tendo como partes Banco do 

Brasil S.A e Adalton Joaquim dos Santos, (qualificados nos autos).

 2. Devidamente intimada da sentença, a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento, pugnando pela extinção da ação, ante o 

pagamento voluntário da condenação.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 296/297), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, ante o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro satisfeita a obrigação, e, por 

conseguinte extingo8 o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 7. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86762 Nr: 2560-54.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS SOUZA, LEONAN SOUZA 

DAMASCENO, CALEBE BANDEIRA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT-8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Banco Honda S.A, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 83.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128192 Nr: 5463-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SUNAMITA DE MORAES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE UMENO - 

OAB:23377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO articulado na exordial, ex vi do art. 269, I, 

do Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, bem 

como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio direto 
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requerido por Patrícia Sunamita de Moraes Teixeira Melo em face de Paulo 

da Silva Melo. 14. Passa a cônjuge a utilizar, novamente, seu nome de 

solteira, ou seja, Patrícia Sunamita de Moraes Teixeira.15. Sem 

condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade.16. Oficie-se ao Titular do Cartório 

de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação.17. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132489 Nr: 7989-60.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA, BRUNO 

FERREIRA DA SILVA, Bianca Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era genitora da falecida e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Brendo Ferreira de Oliveria da Silva, Bruno Ferreira da Silva e Bianca 

Ferreira da Silva o levantamento da importância depositada junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome da de cujus, anotando-se que em havendo 

herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua 

formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que 

informe os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com 

a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor das 

requerentes, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128823 Nr: 5860-82.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA MADALENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era genitora da falecida e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Maria Madalena da Costa, o levantamento da importância depositada junto 

à Caixa Econômica Federal, em nome da de cujus, anotando-se que em 

havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na 

sua formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que 

informe os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com 

a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor da 

parte requerente, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123430 Nr: 2889-27.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era genitora da falecida e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Maria do Carmo da Silva Gomes o levantamento da importância depositada 

junto à Caixa Econômica Federal, em nome da de cujus, anotando-se que 

em havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida 

na sua formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que 

informe os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com 

a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor das 

requerentes, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124970 Nr: 3720-75.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLLYNA ALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, levando-se em conta que a Requerente é filha da 

falecida, determino a expedição de Alvará Judicial em favor da requerente 

Ana Karollyna Alves de Matos para levantamento da importância 

depositada no Banco do Brasil S/A, em nome da de cujus, anotando-se 

que em havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser 

investida na sua formação social, educação, saúde, profissionalização, 

habitação e sustento. 16. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para 

que informe os valores atualizados vinculados à conta de titularidade do 

de cujus. 17. Com a informação nos autos, expeça-se o competente 

alvará em favor da requerente, de acordo com os dados fornecidos.18. 

Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os 

autos.19. Sem custas.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139164 Nr: 4001-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA, EDNA PAZ OLIVEIRA 

MENDES, ADÃO PAZ DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

LEATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI ROSA PAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Isto posto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, posto que, determino a 

expedição de alvará judicial a fim de autorizar a parte requerente a 

alienar/transferir o automóvel F VW/GOL Special MB, placa NPN 7753, 

renavan 0108064826, cor branca, ano 2016 de titularidade do de cujus 

Irani Rosa Paz de Oliveira e ainda determino a expedição de Alvará Judicial 

em favor dos Requerentes Custódio Paz de Oliveira, Edna Paz de Oliveira 

Mendes, Maria Aparecida Oliveira Lestti, Adão Paz de Oliveira a fim de 

viabilizar o levantamento da importância depositada junto à Cooperativa de 

Crédito - Sicredi, em nome da de cujus, anotando-se que em havendo 

herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua 

formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 20. Expeça-se ofício à Cooperativa de Crédito - Sicredi para que 

informe os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 21. Com 

a informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor dos 

requerentes, de acordo com os dados fornecidos.22. Isento de custas. 

23. Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.P.R.I. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 304 de 860



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139442 Nr: 4191-57.2018.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DA ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIAS MARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

ajuizada por Selma da Rocha Ferreira em face de Natanias Maria da Rocha 

(qualificados nos autos).

2. O representante da parte autora, requereu o arquivamento dos autos, 

diante do falecimento da parte requerida, conforme manifestação de fls. 

27.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

4. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

ajuizada por Selma da Rocha Ferreira em face de Natanias Maria da Rocha 

(qualificados nos autos).

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

6. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 8. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 4849-23.2014.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE NEVES DA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA COSTA VALMACEDA, 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido de Antecipação de Tutela 

para Internação Compulsória proposta por Judite Neves da Costa Mendes 

em face de Jhonatan da Costa Valmaceda, Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso e Município de Barra do Bugres-MT, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 78.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132371 Nr: 7899-52.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGS, GAGS, MAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por Ricardo Gonçalves 

Silva, Gislaine Aparecida Gonçalves Silva, neste ato representados por 

sua genitora Maria Avanil Gonçalves em face de Antônio Israel Bezerra da 

Silva, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados 

na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 27.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128420 Nr: 5604-42.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MILA GOLHÃO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 24. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Mila de Golhão; 1.a. CPF n. 

503.709.361-91; 1.b. Nome da mãe: Maria Romana de Golhão; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

02.10.2017 (data da citação - fl. 32-v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) 
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salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Fazenda Rincão, comunidade 

Salobinha, zona rural Porto Estrela - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 25. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.26. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 27. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129237 Nr: 6108-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 23. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Orlanda da Silva; 1.a. CPF 

n. 073.583.841-05; 1.b. Nome da mãe: Sabina Orlanda da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 19.10.2017 (data da citação - fl. 28-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Sítio Santa Terezinha, 

zona rural Porto Estrela - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 24. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 26. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129903 Nr: 6475-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Felicia Maria dos Santos, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/35. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 36).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 38v°/42v°).

 4. Às fls. 44/45, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 47 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 54/56).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 55 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas 

Reinaldo Maciel de Almeida e Pedro da Gama, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Reinaldo Maciel de Almeida: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda, de 

propriedade do Sr. Amori município de Barra do Bugres-MT; Que desde 

que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside na terra do Sr. Renê Barbour, na cidade de Barra 
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do Bugres-MT. Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra 

ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: “a autora morava na 

outra terra do Sr. Renê Barbour e também morou na do Sr. Grenio” (fl. 55).

Depoimento judicial da testemunha Pedro da Gama: “Declara que conhece 

o Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando conheceu 

a autora, ela morava na área rural, na Fazenda, de propriedade do Sr. 

Carlitão no município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 

dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside 

na cidade de Barra do Bugres-MT; Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: 

“tem a roçinha fica na terra do Sr. Renê Barbour, a autora ainda trabalha 

nesta referida roça, cultivando milho, mandioca, batata” (fl. 56).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Felicia 

Maria dos Santos; 1.a. CPF n. 412.113.751-73; 1.b. Nome da mãe: Juliana 

Lucia da Silva; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 09.10.2017 (data da citação - fl. 36); 4. Renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Pantaneira, n 02, bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134283 Nr: 1099-71.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Reclusão 

com Pedido de Tutela Urgência ajuizada por Rosicleide da Silva em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

2. Narra a exordial, que a parte autora requereu junto à Autarquia 

Previdenciária a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em face do 

aprisionamento de seu filho José Wanderson da Silva, alegando ainda que, 

teve o seu pedido indeferido, em razão da não comprovação de 

dependência econômica.

3. Com a inicial fora acostados os documentos de fls. 15/35. Em despacho 

inaugural fora determinada a citação do requerido (fls. 36/36v°).

4. Devidamente citado, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo em síntese, a improcedência dos pedidos da exordial (fls. 

37/43v°).

 5. A parte autora manifestou-se, quanto a contestação do réu (fls. 48v°).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

8. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

9. A pretensão da autora não merece ser acolhida.

10. Nos termos do artigo 80 caput da Lei 8.213/91, ao se tratar do 

auxílio-reclusão, determina que:

 “Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da 

pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que 

não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de 

auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço.”

11. Insta salientar que, o benefício de auxílio-reclusão independe de 

carência, como determina o artigo 26, inciso I da Lei 8.213/91, sendo 

devido aos dependentes do segurado, enquanto este permanecer detento 

ou recluso.

12. O auxílio-reclusão se funda em norma constitucional expressa, 

conforme previsto, no artigo 201, IV da Constituição Federal, vejamos:

 “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 

geral, de

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial, e atenderá, nos ternos da lei, a:

IV salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados 

de

baixa renda”

 13. Outrossim, para a concessão do auxílio-reclusão, é necessário o 

preenchimento de certos requisitos, bem como, o recolhimento à prisão do 

segurado de baixa renda, comprovar a condição de dependente do 

beneficiário, assim como ser segurado da Previdência Social.

14. Ademais, compulsando atentamente aos autos, não restou 

comprovado à qualidade de segurado do detento, conforme documentos 

acostados pelo Instituto Nacional de Seguro-INSS (fls. 46v°/47), bem como 

a parte autora não demonstrou aos autos, ser dependente da renda do 

segurado para manter suas necessidades básicas.

 15. A jurisprudência é clara, neste sentindo, se não vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE DEPENDENTE DA 

MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO PRESO NÃO COMPROVADA. 1. O benefício 

de auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, 

aos dependentes do segurado recolhido à prisão, não sendo exigida a 

comprovação de carência. 2. Em relação aos dependentes pais, a 

dependência econômica não é presumida, devendo ser provada. 3. 

Hipótese em que não há comprovação da dependência econômica da 

autora em relação ao segurado-recluso.

(TRF-4 - AC: 253087420144049999 RS 0025308-74.2014.404.9999, 

Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 

24/03/2015, QUINTA TURMA)

E:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 80 DA LEI Nº 8.213/91. NÃO 

COMPROVAÇÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO RECLUSO. PERDA. 

BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Ausência de vínculo empregatício na CTPS, por si 

só, não é suficiente para comprovar a condição de desempregado e a 

qualidade de segurado do recluso. 2. Ressalte-se que o recluso não faz 

jus à prorrogação do denominado "período de graça" para vinte e quatro 

meses, uma vez que não houve recolhimento de mais de cento e vinte 

contribuições, conforme art. 15, § 1º, da Lei 8.213/91, e tampouco restou 

comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de 

Trabalho ou da Previdência Social. 3. Apelação da parte autora não 

provido.

(TRF-3 - Ap: 00135620320184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL LUCIA URSAIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/08/2018)

16. Ademais, não restaram comprovados devidamente os requisitos para 

a concessão do benefício previdenciário pleiteado, a improcedência da 
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presente ação é a medida que se impõe.

17. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110203 Nr: 1846-89.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUÍNO RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Jesuíno Rodrigues da Cruz, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que os 

requerentes buscam garantir seu alegado direito de receber o benefício 

previdenciário referenciado em decorrência do falecimento de seu genitor.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/27. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 31).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 33/40.

4. O Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 55/56.

5. Às fls. 62 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls.71/73).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Jesuíno Rodrigues da Cruz, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que os 

requerentes buscam garantir seu alegado direito de receber o benefício 

previdenciário referenciado em decorrência do falecimento de seu genitor.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de nascimento demonstra que os Requerentes são filhos 

do de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar a 

qualidade de segurado especial de seu falecido genitor, haja vista que as 

provas apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar 

a qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas José Júlio Ferreira e Hélio Mendes, afirmaram que 

conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre trabalhou na 

roça, alegando que:

 Depoimento da testemunha José Júlio Ferreira: “Declara que conhece o 

autor há 15 anos. Que o nome do filho do autor é Joao; Que quando 

conheceu o Sr. João este trabalhava em área rural, na Gleba Ariranha, 

perto do no município de Tangará da Serra- MT, sempre mantendo 

financeiramente o Sr. Jesuíno. Que a autor sempre dependeu do falecido 

financeiramente; Que o falecido nunca teve maquinários ou empregados, 

sempre trabalhando de modo manual. Que o Sr. João faleceu há mais de 

três anos. Que após o falecimento do filho, a autor passa por dificuldades 

financeiras; Que a autor dependia da ajuda do seu filho para sobreviver; 

Que não sabe informar que o falecido ou o autor recebe algum beneficio 

previdenciário”. Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas 

assim respondeu: Que presenciou Sr. João, levando cesta, ajudando com 

mantimentos, dando contribuições; Que o falecido ajudava o pai quando 

este precisava precisasse, para sua manutenção.” (fl. 72).

Depoimento da testemunha Hélio Mendes: “Declara que conhece o autor a 

25 anos. Que o nome do filho do autor é Joao; Que quando conheceu o Sr. 

João este trabalhava em área rural, na Terra dos Paulista, na fazenda da 

doutora Sônia; Que o Sr, João morou 15 anos na Gleba Ariranha, em uma 

casa cedida, no município de Santo Afonso MT em área rural, sempre 

mantendo financeiramente o Sr. Jesuíno. Que a autor sempre dependeu de 

seu Filho João financeiramente; Que o autor nunca tive maquinários ou 

empregados, sempre trabalhando de modo braçal. Que o Sr. João faleceu 

há mais de três anos. Que após o falecimento do filho, a autor passa por 

dificuldades financeiras; Que a autor dependia da ajuda do seu filho para 

sobreviver; Que não sabe informar que o falecido ou o autor recebe algum 

beneficio previdenciário”. Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas 

perguntas assim respondeu: Que a testemunha trocava mantimentos com 

o autor, levando cestas básicas ao autor, pois devia para o falecido Sr. 

João. Que plantava arroz, feijão, mandioca, na referida casa localizada na 

Gleba Ariranha município de Santo Afonso MT; Que o falecido ajudava o 

pai com remédios e o que mais precisasse. Que o falecido ajudava o pai 

todos os meses. Que o falecido produzia roça antes de seu falecimento 

há mais de 12 anos .” (fl. 73).

 12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pelo autor na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2016, quando o óbito de seu genitor 

ocorreu no ano de 2015, ou seja, 01 (um) anos após seu falecimento, 

demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, diante do 

lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
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referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido genitor, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111197 Nr: 2418-45.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença 

proposta por Alfredo Luiz da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS (qualificados nos autos).

 Às fls. 94/95, a parte requerido formulou proposta de acordo nos autos, 

sendo devidamente aceita pela parte autora, consoante manifestação de 

fls. 99.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença 

proposta por Alfredo Luiz da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127329 Nr: 4924-57.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DOS SANTOS ORESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Aparecida dos Santos Orestes em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/22. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 23/23v°).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação fls. 

27v°/32.

4. A parte requerente devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar impugnação à contestação fls. 36.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 42/44).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Aparecida dos Santos Orestes em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente era esposa do de 

cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas José Luis dos Santos e Serafim dos Anjos, afirmaram 

que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre trabalhou 

na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha José Luis dos Santos: “Declara que conhece a 

autora há 30 anos. Que sabe por informações que a autora vivia em União 
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estável com o Sr. Hermano. Que o casal teve filhos, e o depoente conhece 

um. Que o falecido trabalhava em área rural. Que já trabalhou no Sitio 

Seringal, localizado na Gleba Niru, cultivando lavoura. Que a plantação era 

para a subsistência da família. Sitio localizado no município Denise – MT. 

Que na época da morte do Sr. Valdir não mais trabalhava na roça, pois já 

era aposentado. Que o falecido ainda convivia a autora, na data de seu 

falecimento. Que o falecido exercia o trabalho sem o auxílio de maquinas 

ou empregados, todo trabalho exercido manualmente. Que o falecido 

recebia beneficio previdenciário, já sendo aposentado; Que a autora 

dependia da ajuda do Sr. Hermano para sobreviver financeiramente; Dada 

a palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas assim respondeu: 

Que a situação financeira da autora após o falecimento do Sr. Hermano, 

está pior, pois não mais é recebido benefício do falecido companheiro da 

autora” (fl. 43).

Depoimento da testemunha Serafim dos Anjos: “Declara que conhece a 

autora há 30 anos. Que sabe por informações que a autora vivia em 

casada com o Sr. Hermano dos Santos Carvalho. Que o casal teve filhos, 

e o depoente conhece um. Que o Sr. Hermano faleceu a mais de 01 um 

ano. Que o falecido trabalhava em área rural. Que já trabalhou no Sitio 

Seringal, localizado na Gleba Niru, cultivando lavoura. Que a plantação era 

para a subsistência da família, para manter a família. Que o é Sitio 

localizado no município Denise – MT. Que na época da morte do Sr. Valdir 

não mais trabalhava na roça, pois já era aposentado. Que o falecido ainda 

convivia a autora, na data de seu falecimento. Que o falecido exercia o 

trabalho sem o auxílio de maquinas ou empregados, todo trabalho exercido 

manualmente. Que o falecido recebia beneficio previdenciário, já sendo 

aposentado, pois tinha problemas de saúde e já tinha a idade para 

aposentar; Que a autora dependia da ajuda do Sr. Hermano para 

sobreviver financeiramente; Dada a palavra ao Advogado do autor, às 

suas perguntas assim respondeu: Que a situação financeira da autora 

após o falecimento do Sr. Hermano, ficou ruim, pois não tinha mais seu 

marido, pois sempre dependia de seu falecido companheiro.” (fl. 44).

12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2016, ou seja, 01 (um) ano após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124224 Nr: 3340-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria do Carmo Melo, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/35. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 36/36v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 46/70).

 4. Às fls. 72/83, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 85 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 90/92).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 65 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas Clovis 

Pansini e Gerson Benedito da Silva, nas quais se extrai o efetivo exercício 

de atividade rural em período imediatamente anterior à data em que 

cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Clovis Pansini: “Declara que conhece o 

Requerente há aproximadamente 30 (trinta anos). Que quando conheceu a 

autora, ela morava na área rural, no Sítio, município de Arenápolis-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside na Cabaça no Município de Barra do Bugres-MT; 

Que na Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que 

a autora nunca trabalhou na cidade” (fl. 91).

Depoimento judicial da testemunha Gerson Benedito da Silva: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 14 (quatorze anos); Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Sítio, município de 

Arenápolis-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou 

na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava 

arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no 

Assentamento no Município de Barra do Bugres-MT; Que no Sítio a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 92).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria do 

Carmo Melo; 1.a. CPF n. 366.305.941-34; 1.b. Nome da mãe: Sebastiana 

Briana da Conceição; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 

Rural; 3. Data inicial do Benefício: 01.06.2017 (data da citação - fl. 36v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Assentamento PA. Cabaças, lote 15, km 01, zona rural, Município de Barra 

do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124615 Nr: 3552-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 18. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 
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data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 19. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Madalena Rodrigues Tomaz; 1.a. 

CPF n. 046.713.991-61; 1.b. Nome da mãe: Antonia Pereira Rodrigues; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26.06.2017 (data da citação - fl. 36-v°); 4. Renda mensal inicial: 

01 (um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Sítio Santa Madalena, 

Km 56, Barra do Bugres - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 20. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.21. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 22. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117163 Nr: 6083-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA DE GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Maria Lima de Goes em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/50. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 51/51v°).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 56/61.

4. A parte requerente devidamente intimada apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos da exordial fls. 68/71.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 79/81).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Maria Lima de Goes em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente era esposa do de 

cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Olinda Ferreira Garcia e Carmosina Gentil Carvalho, 

afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre 

trabalhou na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha Carmosina Gentil Carvalho: “Declara que 

conhece a autora há mais de 25 anos. Que a autora já estava morando 

junto com o falecido. Que o falecido era lavrador. Que ele morava no Sítio, 

no município de Barra do Bugres/MT; Que nesse local o falecido vivia com 

a autora. Que o falecido plantava no sítio variadas culturas. Que a 

produção era para manter a família. Que quando o Sr. Lourivaldo faleceu 

ele continuava trabalhando. Que o Sr. Lourivaldo faleceu há uns 13 anos. 

Que a autora continuou no sítio depois do falecimento. Que nesse época a 

autora ainda morava junto com o falecido. Que o falecido nunca trabalhou 

na cidade. Que não sabe se o falecido recebeu benefício do governo.” (fl. 

81).

Depoimento da testemunha Olinda Ferreira Garcia: “Declara que conhece o 

pai da autora há mais de vinte /trinta anos. Que a autora já estava junto 

com o Sr. Lourivaldo. Que o falecido trabalhava na lavoura. Que o falecido 

trabalhava na Fazenda Quatro Irmãos. Que o falecido plantava, arroz, 

milho, feijão, produção que era para o sustento da família. Que nesse 

fazendo o falecido morava com a autora. Que o falecido, à época próxima 

da morte, continuava trabalhando. Que o falecido nunca trabalhou na 

cidade. Que a autora passou dificuldades depois da morte do 

companheiro. Que o falecido não recebeu nenhum benefício do governo.” 

(fl.80).

12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2016, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2005, ou seja, 11 (onze) anos após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 
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ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118062 Nr: 6647-48.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial, e DEFIRO a GUARDA da menor Guilherme Lima 

Gonçalves ao requerente/genitor Marcelo Gonçalves, e, por 

consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

responsável prestar compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, 

mediante termo nos autos. 23. Lavre-se o termo de guarda nos termos do 

art. 32 do ECA.24. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, por 

equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos dos artigos 8º, 85, §

§2º do Código de Processo Civil, observadas as ressalvas da gratuidade 

processual, que lhe concedo com fundamento no §3º do artigo 99 do 

CPC.25. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121232 Nr: 1544-26.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA CORRÊA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13.423-A

 Vistos...

1. Felicia Correa Ferreira, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/41. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 42/42v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 43/51).

 4. Às fls. 65/70, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 72 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 78/80).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 55 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 313 de 860



material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Manoel Jose da Silva e Teodozio de Souza, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Manoel Jose da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio Santa Rosa, 

município de Denise-MT; Que no Sítio a autora criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e 

quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na 

cidade de Nova Olímpia -MT, local em que passou morar por volta do ano 

de 2016. Que no Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 79).

Depoimento judicial da testemunha Teodozio de Souza: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Três Sentidos, município de Denise-MT; Que no Assentamento a autora 

criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava 

hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, 

para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia, já que vendia o que sobrava; Que hoje a autora 

reside na cidade de Nova Olímpia-MT, local em que se mudou 

ressentimento, mas não sabe precisar a data. Que no Assentamento a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora 

nunca trabalhou na cidade”. (fl. 80).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Felicia 

Correa Ferreira; 1.a. CPF n. 864.529.161-49; 1.b. Nome da mãe: Jovina 

Nascimento Correa; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 

Rural; 3. Data inicial do Benefício: 29.03.2017 (data da citação - fl. 42v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Rua C, n 8, Município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121828 Nr: 1901-06.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOAQUIM BARBOSA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Luiz Joaquim Barbosa Feliciano em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que o requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/35. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 38/39).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 41/55.

4. A parte requerente devidamente intimada apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos da exordial fls. 62/63.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 69/71).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Luiz Joaquim Barbosa Feliciano em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que o requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de casamento demonstra que o Requerente era esposo da 

de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica do Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que o Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de sua falecida esposa, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Valdomiro Rodrigues da Silva e Sueli Maria dos 

Santos, afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este 

sempre trabalhou na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha Valdomiro Rodrigues da Silva: “Declara que 

conhece o autor desde 2001. Que o autor já estava junto da Sr. Jacira. 

Que a falecida vivia no rio pescando no rio em Barra do Bugres/MT. Que o 

que a falecida conseguia pescar ela vendia para sustentar a Família. Que 

o autor também é pescador. Que a falecida parou de trabalhar em 2011, 

devido a saúde. Que o autor passou dificuldades financeiras. Que a 

autora não trabalhou em outro coisa na cidade. Que a falecida recebia um 

benefício do governo, mas não sabe qual era” (fl. 70).

Depoimento da testemunha Sueli Maria dos Santos: “Declara que conhece 

o autor desde 2001. Que nesse época ele já estava junco com a Sr. 

Jacira. Que a falecida acompanha o autor na pescaria para buscar o 

sustento. Que não tem conhecimento de outro trabalho exercido pela 

falecida. Que quando a Sr. Jacira faleceu, o autor chegou a passar 

dificuldades, mas ele tinha a ajuda de assistentes judiciais. Que a falecida 

não trabalhou na cidade. Que o autor estava com a Sr. Jacira quando ela 

morreu. Que não tem conhecimento se a falecida recebeu algum benefício 
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do governo.” (fl.71).

12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que o autor não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de sua 

companheira ocorreu no ano de 2016, ou seja, 01 (um) ano após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo o Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de sua falecida esposa, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122342 Nr: 2242-32.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:21610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 23. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos postulados na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.24. 

Condeno os autores no pagamento das custas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atribuído à causa.25. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de praxe. 26. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123303 Nr: 2793-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGIVALDO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Dogivaldo Vieira dos Santos, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/22. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 23/23v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 30v°/42v°).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 46/51).
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 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 58/60).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Aparecida Rodrigues da Cruz e João 

Gregorio da Silva que conhecem a parte requerente há muitos anos, 

alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Aparecida Rodrigues da Cruz: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos. 

Que quando conheceu o autor, ele morava na área rural, no Sítio São 

João, de propriedade do Sr. Gregório, município de Nova Olímpia -MT; Que 

no Sítio o autor criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje o autor reside na cidade de Nova Olímpia-MT, local em mora 

desde o final de 2017, por problemas de saúde. Que no sítio o autor nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na 

cidade”. (fl. 59).

Depoimento judicial da testemunha Odilon João Gregorio da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente desde 1985. Que quando conheceu o autor, 

ela morava na área rural, na Fazenda Monte Alegre, de propriedade do Sr. 

Paulo Junqueira, município de Nova Olímpia-MT; Que 1990 ele foi para o 

Sítio São João, em Nova Olímpia - MT; Que na roça o autor criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor reside na cidade 

de Nova Olímpia-MT, local em que mora a aproximadamente 1 ano. Que no 

Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor 

nunca trabalhou na cidade” (fl. 60).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte do autor, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 27v°/29v°), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Dogivaldo Vieira dos Santos em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123310 Nr: 2799-19.2017.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA GONÇALVES COELHO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. MAGDA GONÇALVES COELHO GAMA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA DE SALÁRIO-MATERNIDADE em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário – salário 

maternidade, uma vez que é trabalhadora rural, exercendo atividade 

rurícola em regime de economia familiar, tendo que se afastar de suas 

ocupações habituais em razão do nascimento de sia filha.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/31. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré (fl. 32).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo em síntese, a improcedência do pedido inicial (fls. 34/42).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial (fls. 49/52).

5. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual, o causídico apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu à solenidade aprazada (fls. 58/60).

6. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre vinte e oito 

dias antes do parto e a data da ocorrência deste (Lei nº 8.213/91, art. 71), 

vejamos:

“Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as 

situações e condições previstas na legislação no que concerne à 

proteção à maternidade.”

9. Ademais, tem como condição necessária e suficiente o exercício da 

atividade rural, ainda de forma descontínua, no período de 10 (dez) meses 

imediatamente anteriores ao início do benefício, conforme disposto no 

artigo 93, § 2º, do Decreto n.º 3.048/99.

 “Art. 93. O salário-maternidade é devido à segurada da previdência 

social, durante cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e 

término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na 

forma prevista no § 3o. (Redação dada pelo Decreto nº 4.862, de 2003)

§ 2° Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que 

comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses 

imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, 

quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, 

aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 

29.”

10. Para obtenção do salário-maternidade, basta à parte autora, quando 

do pedido, provar que era trabalhadora rural à data do afastamento do 

trabalho ou na data do parto, tendo em vista a não exigência de carência 

(artigo 26, VI da Lei nº 8.213/91), além de juntar a certidão de nascimento 

do (a) filho (a).

11. No caso em concreto, inexiste controvérsia quanto ao nascimento das 

filhas, eis que apresentou certidão de nascimento às fl. 20/21. A 

controvérsia cinge-se à comprovação da atividade rural em regime de 

economia familiar no período de carência exigido (10 meses).

 12. Apesar de as testemunhas Cleci Rodrigues de Jesus e Luzia Ribeiro 

Chaves, afirmarem que conhecem a parte autora há muito tempo, alegando 

que, a autora residia em sítio, configurando assim a condição de rurícola, 

percebe-se que os depoimentos prestados, por si só, não possuem 

condão de amparar as alegações da parte autora, vejamos.

Depoimento da testemunha Cleci Rodrigues de Jesus: “Declara que 

conhece o Requerente desde quando a autora era pequena. Que a autora 

sempre trabalhou na roça no sítio no lote 13, no município de Nova 

Olímpia/MT. Que a autora planta e cria alguns animais para a subsistência. 

Que sabe que a autora teve filhos, mas não se recorda quanto foi isso 

aconteceu. Que quando a autora teve os filhos ela ainda trabalhava na 

roça. Que não tem conhecimento de que a autora tenha trabalhado na 

cidade. Que exerce trabalhou manual no sítio, sem empregados ou 

maquinas.” (fl. 59).

Depoimento da testemunha Luzia Ribeiro Chaves: “Declara que conhece o 

Requerente há aproximadamente 20(vinte) anos. Que a autora sempre foi 

agricultura no Assentamento Paloma, no município de Nova Olímpia/MT. 

Que a autora criava animais e plantava para a subsistência. Que sabe que 

a autora teve filhos. Que quando do nascimento dos filhos, a autora ainda 

estava morando no Assentamento. Que antes do nascimento dos filhos a 

autora estava trabalhando na roça. Que não sabe se a autora já trabalhou 

na cidade, já que conheceu-a no Assentamento. ” (fl.60).

13. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, o inicio de prova material suficiente ao reconhecimento da 

condição de rurícola da autora e, o período de carência exigido para 

concessão do benefício, uma vez que somente fora acostados aos autos, 

documentos referentes à sua gestação, indicando como residência da 

parte autora, endereço rural, o que, não possuem condão de serem 

aceitas como inicio razoável de prova material de atividade rural.

14. Sobre a temática, prelecionam os Tribunais Superiores:

 PREVIDENCIÁRIO. SEGURADA ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÌCIO DE PROVA 

MATERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. FRAUDE EM 

PROVA DOCUMENTAL. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. APELAÇÃO 

IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que 

julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, o qual requeria o 

benefício de salário maternidade. 2. Os documentos trazidos aos autos 

não são suficientes para compor início de prova material. Ademais, os 

próprios documentos juntados pela Apelante atestam contra sua condição 

de segurada especial, pois verifica-se a fraude na ata de reunião do 

Núcleo de Integração Rural e a declaração da própria autora, em 

Entrevista Rural, de que somente trabalha em casa e que o sustento da 

casa depende do serviço de servente de pedreiro realizado pelo cônjuge. 

3. Inspeção realizada em juízo veio corroborar com a possibilidade de 

fraude ao constatar no livro original a ausência de identificação da 

apelante, bem como numeração estranha às cópias juntadas aos autos, 

afastando, assim, a possibilidade de início de prova documental. 4. As 

provas testemunhais não bastam para comprovar a atividade rural no 

caso em observação, mesmo ciente da precariedade para a coleta de 

provas materiais no campo. Aplica-se a Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de justiça. 5. Apelação Improvida. (Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região TRF-5 - Apelação Civel : AC 0001329-95.2010.4.05.9999 PB 

0001329-95.2010.4.05.9999)

15. Assim, diante da ausência de documentos que demonstrem atividade 

rural da parte autora, não se reconhece o direito ao benefício de salário 

maternidade, eis que não é admitida prova exclusivamente testemunhal 

para tal fim.

16. Saliente-se, por oportuno, que uma vez verificada a imprestabilidade 

da prova material, não se pode conceder o benefício com base apenas 

nas provas testemunhais, como já sedimentou o STJ.

17. Impondo-se, por isso, a improcedência do pedido inaugural.

18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Magda Gonçalves Coelho Gama em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

19. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

20. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 
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FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto e, considerando no mais que dos autos consta, 

com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu no 

pagamento do valor de R$ 407.018,74 (quatrocentos e sete mil dezoito 

reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, JULGO 

IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pelo autor. 23. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil.24. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 3010-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no 

Registro de Imóveis da Titularidade com Efeito Adjudicatório proposta por 

GUILHERMINA ROSA DA SILVA em face de JOAO GREGÓRIO DA SILVA 

(qualificados nos autos).

2. A exordial foi instruída com os documentos de fls. 08/18. Em despacho 

inaugural à fl. 19, determinou-se a citação do requerido.

3. Realizada audiência de conciliação à fl. 24, oportunidade em que as 

partes entabularam acordo qual pedem a sua homologação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Conforme noticiado nos autos, as partes transigiram.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

propriedade do imóvel objeto da ação, alternativa não resta senão o 

deferimento do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se carta de adjudicação ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente para que realize a transferência da titularidade do 

imóvel descrito na matrícula acostada aos autos, registrando-o em nome 

da parte autora.

9. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

10. Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

11. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141623 Nr: 5942-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil. 10. Custas pela parte requerente.11. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95885 Nr: 5128-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: creunice conceição da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625 13.120-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:201.382/RJ, MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B

 Vistos,

1. Trata-se de Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais com Pedido de Tutela Antecipada tendo como partes 

Creunice Conceição da Silva e BV Financeira S.A (qualificados nos 

autos).

 2. Às partes celebraram contrato de Abertura de Crédito, em que fora 

concedido o valor de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), a ser pago 

em 48 (quarenta e oito) parcelas, o qual foi utilizado para a aquisição do 

veículo Nissan Marh 10 Flexpas, cor preta, Placa NUG8972, chassi n° 

3N1DK3CD2DL202331. Alega, ainda, que mesmo após a quitação de sete 

parcelas, foram constatados ilegalidades em relação aos juros e outras 

abusividades contratuais, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

 3. Às fls. 37/39, as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 5. Trata-se de Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais com Pedido de Tutela Antecipada tendo como partes 

Creunice Conceição da Silva e BV Financeira S.A (qualificados nos 

autos).

6. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

8. Custas e honorários na forma pactuada entre as partes.

9. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98479 Nr: 740-29.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZACARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Zacarias da Silva, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), alegando, em síntese, ser segurado da previdência social, 

sendo que é portador de hernia de hiato, o que compromete a sua 

capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o 

INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido 

negado em face da inexistência de incapacidade laborativa.

 2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de auxílio doença ou, 

subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

3. Com a inicial de fls. 05/11, colacionou documentos de fls. 12/35. Em 

despacho inaugural fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada e 
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determinada a citação da parte requerida (fls. 47/48v°).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos formulados na 

exordial (fls. 51/56).

5. Às fls. 65/71, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os argumentos da exordial.

6. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

possui incapacidade total e definitiva para as atividades laborais (fls. 

83/86).

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante postulou pela 

concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 93). O Instituto requerido foi 

devidamente intimado para manifestar-se acerca do laudo pericial, 

contudo, não apresentou manifestação (fl. 98).

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. A pretensão do autor merece acolhimento.

 12. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8.213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 13. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 14. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada à 

incapacidade total e definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão, qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença.

15. Ademais, o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, 

consoante determina o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/91. Logo, os 

documentos juntados aos autos demonstram que o período de trabalho 

exercido pela parte autora foi satisfatória, cumprindo o primeiro requisito 

necessário ao deferimento do pedido.

16. Quanto à incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi 

conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada 

para a realização do exercício de seu labor, de forma total e definitiva, 

conforme fls. 83/86.

17. Sendo assim, possível se faz a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

18. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. ARTIGOS 42 E 15 

DA LEI nº 8.213/1991. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA - O 

Novo CPC modificou o valor de alçada para causas que devem 

obrigatoriamente ser submetidas ao segundo grau de jurisdição, dizendo 

que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União 

em valores inferior a 1000 salários mínimos, esse preceito tem incidência 

imediata aos feitos em tramitação nesta Corte - O benefício de 

aposentadoria por invalidez está disciplinado nos arts. 42 a 47 da Lei nº 

8.213, de 24.07.1991. Para sua concessão deve haver o preenchimento 

dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da 

carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei 

nº.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade 

laborativa; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a 

Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de 

agravamento daquelas - No caso do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja 

apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais 

ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que 

garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 

8.213/1991 - Em realidade, o segurado não desfruta de saúde para 

realizar seu trabalho - Ademais, não merece prosperar a tese de doença 

preexistente pois, no presente caso, o segurado enquadra-se na hipótese 

exceptiva de incapacidade sobrevinda pela progressão ou agravamento 

da doença ou lesão (art. 42 da Lei 8.213/91)- Com relação aos índices de 

correção monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento 

proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-3 - 

ReeNec: 00245522420164039999 SP, Relator: Desembargador Federal 

David Dantas, Data de Julgamento: 09/04/2018, Oitava Turma, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. (grifei)

Ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE . Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, 

se o segurado for considerado totalmente incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência, a 

aposentadoria será concedida, desde que o prazo de carência seja 

cumprido. (TJ-MG - REEX: 10377060072438001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 21/01/2014; 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 27/01/2014)”.

E:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

DEFERIMENTO. – Restando constatado nos autos o preenchimento das 

exigências necessárias para obtenção da aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, implementação do período de carência e invalidez total 

permanente do requerente, não há óbices para o seu deferimento. - 

Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-5 - AC: 289620 AL 

2002.05.00.010741-3; Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, 

Data de Julgamento: 05/08/2004, Primeira Turma, Data de Publicação: 

21/09/2004)”.

19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

20. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

21. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.

 22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Zacarias da Silva; 2. 

Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do 

benefício: 29/01/2018 (fl. 86); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença.

 24. Em relação aos honorários periciais arbitrados às fls. 73/73v°, anoto 

que os profissionais não encontram-se cadastrados no sistema AJG - 

Assistência Judiciária Gratuita Federal, razão pela qual determino a 

intimação do expert para que tome as providências pertinentes a fim de 

viabilizar o seu pagamento.

25. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 3572-35.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA EPAMINONDAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 22. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, e DEFIRO a GUARDA do menor João Pedro dos Santos Ferreira a 

requerente Rosangela Epaminondas dos Santos. Posto isso, declaro 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, devendo o responsável prestar 

compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, mediante termos nos 

autos. 23. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.24. 

Isento de custas.25. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103923 Nr: 4086-85.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DEVOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 96-v°/97-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 

92/94, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108184 Nr: 673-30.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENOR BENEDITO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Acenor Benedito Nunes em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.27. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.28. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113039 Nr: 3473-31.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Therezinha Galiassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Therezinha Galiassi em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/22. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 23).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos aludidos na 

exordial fls. 34/39.

4. A requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial fls. 45/49.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 64/66).

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Therezinha Galiassi em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente era esposa do de 

cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Agostinho Vieira de Oliveira e José Irme Barbieri, 

afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre 

trabalhou na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha Agostinho Vieira de Oliveira: “Declara que 

conhece a autora há 24. Que a autora era casada com o Sr. Aurelio. Que 

o falecido trabalhava na lavoura. Que já trabalhou no Sitio Santo Antônio, 

na lavoura de milho, feijão. Que a plantação era para a subsistência da 

família. Que esse sitio ficava no distrito de Santana, no município de Barra 

do Bugres – MT. Que na época da morte do Sr. Aurélio ele estava 

trabalhando na roça. Que o falecido ainda estava em relacionamento com 

a autora. Que o falecido exercia o trabalho sem o auxílio de maquinas ou 
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empregados, tudo manual. Que desde que conheceu o falecido ele nunca 

trabalhou na cidade” (fl. 65).

Depoimento da testemunha José Irme Barbieri: “Declara que conhece a 

auto há pelo menos 24 anos. Que autora era casada com a falecido. Que 

o falecido fazia um pouco de tudo, plantando varias coisas. Que o falecido 

trabalhava no sitio Santo Antonio, no município de Barra do Bugres. Que o 

falecido, na época da sua morte ainda trabalhava. Que o falecido estava 

em uni~]ao com a autora na época da morte. Que não sabe outra 

propriedade que o falecido tenha trabalhado. Que o trabalha do falecido 

era todo manual, sem auxílio de maquinas ou empregados. Que o falecido 

Nunca trabalhou na cidade. Dada a palavra ao Advogado do autor, às 

suas perguntas assim respondeu: Que a plantação do falecido era para 

sua subsistência” (fl. 66).

12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2016, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2014, ou seja, 02 (dois) anos após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113402 Nr: 3700-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação de 

Registro de Imóveis aforada por Geraldo Pereira de Almeida e Maria 

Aparecida Silva de Almeida em face de Joao Gregório da Silva 

(qualificados nos autos).

2. Conforme certidão de fls. 48, a requerente fora devidamente intimada 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, deixou 

transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, consoante se depreende 

da certidão de acostada ás fls. 49.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, a requerente não manifestou seu 

interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos em 

seus ulteriores termos como determinado por este Juízo, fato que impõe a 

extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual 

Civil.
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6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes, se houver, ao requerente.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113404 Nr: 3702-88.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANDO ARAUJO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação com 

Registro de Imóvel proposta por OSVALDO ARAÚJO DAS NEVES em face 

de JOÃO GREGÓRIO DA SILVA (qualificados nos autos).

2. Conforme certidão de fls. 45, a requerente fora devidamente intimada 

para promover diligência que lhe competia, contudo, deixou transcorrer in 

albis, o prazo sem manifestação.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, a requerente não manifestou seu 

interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos em 

seus ulteriores termos como determinado por este Juízo, fato que impõe a 

extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual 

Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes, se houver, ao requerente.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 3820-64.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Alvaro de Barros, devidamente qualificado nos autos, propôs “AÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, uma vez que 

sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/30. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 40).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 42/54).

 4. Às fls. 57/62, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 64 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 69/71).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 71 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Walton Moreira Vitor e Rofino Sebastião da Silva, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Walton Moreira Vitor: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento, no 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece o autor, este 

sempre trabalhou na roça; Que no Assentamento o autor criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor ainda reside no 

Assentamento; Que no Assentamento o autor nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade” (fl. 70).

Depoimento judicial da testemunha Rofino Sebastião da Silva: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando 
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conheceu a autora, ele morava na área rural, no Sítio, no município de 

Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece o autor, este sempre 

trabalhou na roça; Que no Sítio Sítio o autor criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor ainda reside no Sítio; 

Que no Assentamento o autor nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao 

Advogado, respondeu as seguintes perguntas:“ o assentamento tem 

aproximadamente 20 has, o assentamento se chama Ema”. (fl. 71).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Alvaro de 

Barros; 1.a. CPF n. 328.810.881-04; 1.b. Nome da mãe: Sebastiana Ponche 

de Arruda; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 29.08.2016 (data da citação - fl. 40); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

PA- Ema, lote n° 18, Município de Barra do bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 2773-60.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLEDADE DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 125-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 

122/124, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91822 Nr: 1972-13.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 115-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 111/111-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 3977-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, RENAN COSTA 

ESTEFANUTTO, PRISCILA COSTA ESTEFANUTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 34. Posto isso, e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, com fulcro no art. 487, 

I do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito. 35. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas do processo, que deverão 

corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem 

como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

ficando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de (05) cinco anos em 

decorrência da concessão do benefício da assistência gratuita, consoante 

dispõe o §2° e §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.36. Transitado 
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em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52136 Nr: 2886-82.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO BOM DESPACHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte requerida, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, posto que, declaro a inexistência do débito, 

constituído pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, 

ficando, portanto, o requerido proibido de efetuar descontos no benefício 

e/ou conta bancária da parte autora. Isento de custas e honorários 

advocatícios. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52270 Nr: 3020-12.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE ALMEIDA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 128-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 126, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54204 Nr: 409-52.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. João Ferreira da Silva, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/22. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 23).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 25/42).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial (fls. 47/51).

 5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença, 

prolatada julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 55/58v°).

 6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela extinção do feito, ante a falta de interesse de agir (fls. 

61/76).

7. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 85/87).

8. O recurso de apelação, por unanimidade teve seu provimento negado 

pelo E. Tribunal Regional Federal de 1° Região, nos termos dos voto da 

relatora (fls. 93/97).

9. A parte requerida apresentou Recurso Especial, requerendo remessa 

dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que 

houve violação a legislação federal (fls. 116/123).

10. A parte demandada ainda apresentou Recurso Extraordinário, 

esperando juízo positivo de admissibilidade e consequente remessa dos 

autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que ocorreu violação ao 

dispositivo constitucional (fls. 126/ 142).

11. O E. Tribunal Regional Federal da 1° Região acolheu o entendimento 

esposado pelo Supremo Tribunal Feral no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631.240, ordenando o encaminhamento dos autos a este 

Juízo para que fossem adotadas as providências determinadas pelos 

Tribunais Superiores (fls. 150/151).

12. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 

159/160).

13. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 165/189).

14. A parte autora, devidamente intimada, apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na exordial (fls. 190/195).

15. Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o (a) causídico (a) apresentou alegações finais 

remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada 

(fls. 202/204).

16. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

17. . De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 18. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 74 anos de idade, como se infere especialmente de 

seu registro geral e dos demais documentos anexados à inicial. Resta 

analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima indispensável 

ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 meses, à 

luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo 

registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 19. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça.
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20. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

21. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 22. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Jorge 

Constantino da Silva e Antonio Fernandes Ferreira, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Jorge Constantino da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente desde 1995. Que quando conheceu o autor, 

ele morava na área rural, no Sítio, próximo ao assentamento Rio Branco, 

município de Nova Olímpia-MT; Que desde que conhece o autor, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda o autor criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e de 

sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor 

reside na cidade de Nova Olímpia-MT; Que no Sítio o autor nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor Trabalhou na Itamarati na 

qualidade de trabalhador rural cortando cana” (fls. 203).

Depoimento judicial da testemunha Antonio Fernandes Ferreira: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 25 (vinte e cinco anos). 

Que quando conheceu o autor, ele morava na área rural, no Fazenda, 

município de Nova Olímpia-MT; Que desde que conhece o autor, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda o autor criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e de 

sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor 

reside na cidade de Nova Olímpia-MT; Que no Sítio o autor nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na 

cidade apenas na Fazenda” (fls. 204).

23. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

24. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 25. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: João 

Ferreira da Silva; 1.a. CPF n. 616.426.731-53; 1.b. Nome da mãe: Severina 

Avelina do Espírito Santo; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 29.02.2012 (data da citação - fl. 

23); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Rua 34, quadra 45, Lote 07, nº 368-E, Bairro Jardim das 

Oliveiras, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 26. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

27. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

28. P. I. Cumpra-se.

29. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80220 Nr: 1818-63.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 Visto em correição;

1. Não havendo impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente 

(fls. 165/168), homologo-os por Sentença, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

2. Conforme disposição contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil, e com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e 

Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

3. Em sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.

4. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em 

duas guias separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra 

em nome do patrono da parte, referente aos honorários sucumbenciais.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81082 Nr: 2739-22.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIVAL SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 123), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 148, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 
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para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 4462-76.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 115), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 110/111, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 641-30.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos...

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 79-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 77/77-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85230 Nr: 1207-76.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 84-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 

82/83, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85728 Nr: 1538-58.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 127-vº/131, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29257 Nr: 1528-24.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENEDITO BARRETO, SAIRA PEREIRA 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL 

II, ABDON SOARES BORGES, ENIO NOFRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos...

 1. Trata-se Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização Por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por João Benedito Barreto e Saira Pereira 

Barreto em face do Banco do Brasil S.A e Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Assarizal – Aprocal II, todos 

qualificados nos autos.

 2. Segundo consta da exordial, os requerentes em meados no mês de 

agosto de 2002, foram procurados pelos representantes da segunda 

requerida, sob a alegação de que o governo estaria distribuindo terras na 

região para pessoas de baixa renda e que estes deveriam providenciar a 

documentação necessária para efetuar o cadastro para aprovação da 

primeira requerida. Alegam que imediatamente os requerentes 

providenciaram a documentação solicitada e entregou aos representantes 

da Associação dos Pequenos Produtores Rurais.

 3. Aduz que passado alguns dias, a segunda requerida entrou em contato 

com os requerentes afirmando que o cadastro havia sido aprovado, bem 

como que eles deveriam dirigir-se até a instituição financeira requerida 

para abertura de conta a fim de que fosse realizado o depósito, o que 

fizeram, assinando diversos papeis, contudo, afirmam desconhecer seu 

conteúdo. Salientam que após a assinatura do contrato, a primeira ré 

informou que era necessário que se integrassem a cooperativa que os 

representam, o que fizeram.

4. Alega que após de finalmente o negócio ter se concluído, os autores e 

os demais cooperados foram informados de que não se tratava mais de 

11 (onze) alqueires, mas sim de 04 (quatro) alqueires, aproximadamente 

90 (noventa) km da cidade de Barra do Bugres e não mais 30 (trinta) como 

informando anteriormente. Segue alegando que passado alguns meses, os 

autores tiveram ciência de uma dívida de R$ 408.201,61 (quatrocentos e 

oito mil duzentos e um reais e sessenta e um centavos) referentes ao 

financiamento adquirido através da segunda requerida eis que as parcelas 

se encontravam em atraso. Por fim, elenca que nunca fora depositado 

qualquer valor antes prometido, bem como afirma desconhecer a origem 

do débito.

 5. Com a exordial colacionou documentos de fls. 15/54.

6. Devidamente citada, a parte requerida Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Assarizal – Aprocal II, apresentou 

contestação às fls. 62/64, alegando, em síntese, inexistência de vínculo 

jurídico, pugnando pela improcedência da ação. Já a parte requerida 

Banco do Brasil, apresentou contestação às fls. 78/108, alegando em 

resumo, ilegitimidade passiva, carência da ação e inépcia da inicial, sendo 

que, no mérito, postulou pela improcedência da demanda.

 7. A parte autora não impugnou as peças de defesas, conforme certidão 

de fls. 160.

8. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

9. Trata-se Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização Por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por João Benedito Barreto e Saira Pereira 

Barreto em face do Banco do Brasil S.A e Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Assarizal – Aprocal II, todos 

qualificados nos autos.

10. De proêmio, insta salientar que as Partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, 

irregularidades ou questões pendentes de solução.

11. Tratando-se de anulação de negócio jurídico com fundamento em vício 

do consentimento, a hipótese configura ação real e não pessoal hipótese 

em que incide o artigo 178, II do Código Civil, que prevê a prescrição 

quadrienal para anulação de contratos assinados com vício de erro, dolo, 

simulação ou fraude.

12. Destaque-se que a prescrição revela-se como sanção ao titular do 

direito que permaneceu inerte no prazo estabelecido em lei, elidindo a 

possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo, extinguindo, assim, a 

sua pretensão.

 13. Nesses moldes, o artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil 

prevê:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência 

ou prescrição;

14. Humberto Theodoro Júnior (in Curso de direito processual civil, v. I, 56. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1028/1030) leciona a respeito da 

matéria, aclarando que:

 (...) Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante 

dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme 

a sistemática do Código.

 (...) Na prescrição, o que se dá é que, diante da inércia do titular em face 

da violação de seu direito, a faculdade de reação em sua defesa - a 

pretensão de exigir a prestação que lhe foi sonegada - extingue-se com o 

decurso do tempo.

 15. O artigo 178 do Código Civil trouxe previsão expressa acerca da 

nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, vejamos:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a 

anulação do negócio jurídico, contado:

 (...)

 II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do 

dia em que se realizou o negócio jurídico;

 16. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o pedido de 

anulação de ato jurídico recai sobre Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada nas notas do Cartório de Registro de imóveis em 09/12/2002, entre 

a parte autora e a requerida, sob a alegação de que a promessa era de 11 

(onze) alqueires distantes 30km (trinta quilômetros) da cidade e não 04 

(quatro) alqueires distantes 90km (noventa quilômetros).

 17. Após análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, 

constata-se que entre a data da lavratura da Escritura Pública de Compra 

e Venda junto ao Cartório de Registro de imóveis, ocorrida em 09/12/2002, 

até o ajuizamento da demanda, o que se deu em 22/06/2007 (fls.02-v°), 

perante o Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, decorreu prazo 

superior ao previsto no artigo 178, II do Código Civil, incidindo, de forma 

clara, o instituto da prescrição, uma vez que superado o prazo legal em 

que o requerente poderia intentar em juízo o seu direito subjetivo de anular 

o ato negocial, por suposta alegação de vício de consentimento.

18. Em consonância, trago a baila os entendimentos jurisprudenciais. 

Transcrevo:

 PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO 
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DE DOAÇÃO DE IMÓVEL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO 

QUADRIENAL. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, INCISO II, DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002. I. O prazo decadencial para pleitear-se a anulação 

de negócio jurídico decorrente de vícios de consentimento, conforme 

expressamente dispõe o art. 178, inciso II, do Código Civil de 2002, é de 

quatro anos, contando do dia em que se realizou o negócio jurídico. II. 

Precedente da Corte e do STJ. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO. APELO 

PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70062407051, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/02/2015). (TJ-RS - AC: 70062407051 RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Data de Julgamento: 26/02/2015, Décima Sétima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2015)

CIVIL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

DESNECESSIDADE. 1. O PRAZO DECADENCIAL PARA A ANULAÇÃO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO SOCIAL) EM CASO DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO É DE 04 (QUATRO) ANOS, CONTADOS DA DATA DE 

CELEBRAÇÃO DO PACTO (178, § 9º, INCISO V, LETRA B, DO CÓDIGO 

CIVIL DE 1916 E ARTIGO 178, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). PROPOSTA 

A DEMANDA ANULATÓRIA APÓS O REFERIDO LAPSO TEMPORAL, 

RESTA CONFIGURADA A DECADÊNCIA. 2. NA HIPÓTESE DE REPARAÇÃO 

DE DANOS POR FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI CIVIL 

REVOGADA, QUANDO DECORRIDO PERÍODO INFERIOR À METADE DO 

PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO PREVISTO NO ART. 177 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916, PREVALECE O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS 

DESCRITO NO ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, CONTADO A 

PARTIR DE 11.01.2003, DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR. 

CONSIDERANDO-SE QUE A DEMANDA FOI PROPOSTA APÓS O REFERIDO 

PRAZO, A MATÉRIA FOI ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. 3. NÃO SE 

ENQUADRANDO O CASO AO ROL DESCRITO NO ARTIGO 82 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL, NEM SE DELINEANDO HIPÓTESE DE RELEVANTE 

INTERESSE PÚBLICO, DESNECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NO FEITO. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - 

APC: 20060710185566 DF, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de 

Julgamento: 01/10/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

07/10/2008 Pág. : 85)

19. Colhe-se dos referidos julgados, que o termo inicial do prazo para a 

propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da 

prática do ato, que no caso em tela computa-se da lavratura da Escritura 

Pública de Compra e Venda junto ao Cartório de Registro de imóveis que 

se deu em 09/12/2002, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data 

em que a parte experimentou o prejuízo.

20. Embora haja entendimentos contrários ao esposado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, considerando como termo inicial para contagem do 

prazo prescrição previsto no artigo 178, II, do Código Civil, a data do 

registro do ato ou contrato no cartório imobiliário, momento em que tal 

medida gera efeito erga omnes e, consequentemente, válida contra 

terceiros, anoto que no caso em testilha, mesmo levando-se em 

consideração tal posicionamento, ainda assim, estaria prescrito o direito 

do autor, vez que a transcrição da Escritura Pública para o livro de 

registro de imóveis se deu em 09/12/2002, tendo a presente ação sido 

distribuída em 22/06/2007, lapso temporal superior aos 04 (quatro) anos, 

conforme expressa previsão do artigo 178, II do Código Civil.

21. Oportuno destacar ainda que não há que se falar em cerceamento de 

defesa quanto à deliberação acerca da prescrição, uma vez que o prazo 

prescricional é fixado em lei e deverá ser pronunciado pelo Juiz de ofício 

consoante dispõe o artigo 487, II do Código de Processo Civil.

22. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, DECLARO prescrita a 

pretensão da parte autora, nos moldes ao artigo 178, II do Código Civil e, 

por conseguinte, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

 23. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

24. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 2038-37.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156, ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18329, 

Juliana Andrade Marcelo Antunes - OAB:18760, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:MT - 19863/0, RODRIGO ALMEIDA DA SILVA 

- OAB:23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento da 

sentença ofertada por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos da 

execução de título judicial promovida por Albertina de Lima Ferreira, 

resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC, para extinguir a presente execução, porquanto devidamente 

cumprida à decisão proferida nos autos da ação previdenciária e satisfeita 

a obrigação, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.20. Em razão da 

sucumbência, condeno a parte exequente - impugnada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do 

valor dado à causa. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese de comprovada perda da condição de hipossuficiência 

financeira, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.21. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença.22. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.23. 

Intimem-se as partes.24. Transitada em julgado, arquive-se.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 2084-26.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS, ISMAEL DE JESUS, ESPOLIO DE ANA 

JANUARIA DE JESUS FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 264-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 255/255-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36513 Nr: 2871-21.2008.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 115-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 113/114, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 2459-56.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

EMBRASCOL COM. E SERVIÇOS LTDA, ERONI DALLAZEM, Sompo Seguro 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34.082, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Andréia da Silva 

Moraes, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 264/266.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44928 Nr: 1149-78.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Ana Rosa da Silva, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando, em síntese, 

que sempre trabalhou nas lidas e que sempre se dedicou aos afazeres 

rurícolas em regime de economia familiar, bem como, preenche todos os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/15. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 19).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, ausência de interesse processual (fls. 22/36).

4. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos da exordial (fls. 44/46).

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 50/52). Sendo a 

sentença prolatada às fls. 58/63, julgando-se procedente o pedido inicial.

6. A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela extinção do feito, ante a falta de interesse de agir (65/86).

7. A parte demandante apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso (fls. 94/99).

8. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 108/111, que acolheu o entendimento esposado pelo STF 

e STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, bem como restou 

prejudicado o recurso, sendo determinado o encaminhamento dos autos a 

este Juízo, para que seja realizada à intimação da parte autora para 

formalizar o requerimento administrativo junto ao INSS, bem como que 

houvesse o regular prosseguimento do feito.

9. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fl. 

116).

10. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 119/131).

 11. A parte autora devidamente citada apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os pedidos da inicial (fls. 140/143).

12. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. 

O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 

149/151).

13. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 14. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

15. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca 

do direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de 

lei federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

16. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da autora.

 17. Apesar das testemunhas Maria Leonidia Cunha e Dejanira Pereira de 

Queiroz alegarem que:

Depoimento judicial da testemunha Maria Leonidia Cunha: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 15 (quinze) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na Fazenda Majuru, 

mas não sabe onde se localiza; Que na fazenda a autora criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; 

Que hoje a autora reside na cidade de Barra do Bugres-MT, local em que 

mora há pelo menos 10 anos. Que nesse período em que mora na cidade a 

autora não continuou trabalhado. Que não se lembra se a autora teve 

auxílio de máquinas agrícolas ou empregados na roça; Que a autora nunca 
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trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) a testemunha assim 

manifestou.” “Que o esposa da autora continuou trabalhando na roça em 

enquanto eles viviam na cidade. Que a autora cuidado de casa nesse 

interim” (fls. 150).

Depoimento judicial da testemunha Dejanira Pereira de Queiroz: “Declara 

que conhece o Requerente desde 1994. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, na Fazenda Maijuru, indo ara Cabaça, no 

município de Barra do Bugres-MT; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a 

autora reside na cidade de Barra do Bugres-MT, local em mora há 

aproximadamente de 10 a 15 anos. Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. “Que 

nesse período em que a autora morava na cidade, não sabe dizer se o 

esposo ia para as propriedades rurais trabalhar” (fls. 151).

18. Tais depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

19. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

20. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 21. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 22. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo requerente, muito menos o 

lapso temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste 

razão o requerido em afirmar que o requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal. Desse modo, a 

pretensão da autora não merece ser acolhida.

23. Devo consignar que o autor não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

24. Sendo assim, tendo em vista que a parte autora não comprovou o 

efetivo exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

25. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Ana Rosa da Silva em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social.

 26. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46733 Nr: 2899-18.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MAGALHAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de reconhecer o 

direito da autora ao salário-maternidade, bem como declarar o pagamento 

integral do benefício comprovado à fl. 111, com fundamento no artigo 487, 

inciso I c/c artigo 924, II do Novo Código de Processo Civil. 17. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.18. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 19. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47233 Nr: 3399-84.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO MACIEL PINHEIRO 

CONSULTORIA E ASSESSORIA-ME, JOSE ELPIDIO DE MORAIS 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449, LUCELIA SANSÃO CAVALCANTE - 

OAB:MT-8.746-B

 37. Isto posto e por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na exordial, extinguindo-se o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 38. Sem 

custas e honorários. 39. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 133453 Nr: 604-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de conversão de separação judicial em divórcio 

formulado por Elisângela de Carvalho Rocha contra Vanderlei Nandi 

alegando separação há mais de um ano e inexistência de causa impeditiva 

da conversão.

2. Citado (fl. 28), ao réu deixou transcorrer o prazo sem contestar.

 3. Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 4. Desnecessária prova em audiência, conheço diretamente do pedido, 

cuja procedência é de rigor, pois, ante a nova redação do artigo 226, §6º 

da CF, dada pela EC nº 66/10, foram suprimidos os requisitos 

anteriormente exigidos para a conversão que ora se defere.

 5. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de converter 

em divórcio a separação do casal Elisângela de Carvalho Rocha e 

Vanderlei Nandi. Sem condenação em sucumbência porque, a rigor, o réu 

não se opôs ao pedido. Por conseguinte, julgo extinto o processo (artigo 

487, I do NCPC).

6. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Por fim, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111396 Nr: 2521-52.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de ANTÔNIO CARLOS JOSÉ DE LIMA, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 28), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

 7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49532 Nr: 4687-67.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de VALMIR LUIZ GUEDES, (qualificados nos 

autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 25), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

 7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 4065-46.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALUIZIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de JOSÉ ALUÍZIO MACEDO, (qualificados nos 

autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 19/20), nos termos do art. 924, inciso II, do Códig o de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Considerando que a parte exequente informou que a executada realizou 

o pagamento da dívida administrativamente, e, levando-se em 

consideração que houve bloqueios de valores em conta bancária de 

titularidade da parte ré, determino a transferência dos valores bloqueados 

às fls. 18/18-v°, para a conta informada na petição de fls. 20, visto que 
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estes se encontram vinculados aos autos.

 7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

9. Sem custas ou honorários.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3609-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABOCAS PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno de assis martins - 

OAB:OAB/MG 100.246, EDUARDO PIMONT PÔSSAS - OAB:OAB/MG 

99.149, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554

 Vistos;

 1. Compulsando os presentes autos, e considerando a manifestação de 

fls. 335, verifica-se que o objeto material pelo qual as partes litigam 

insere-se no rol dos quais é possível uma composição.

2. Desse modo, considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

3. Intimem-se as partes, para que compareçam à solenidade aprazada.

4. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

5. Caso infrutífera a conciliação e sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão, se pretendem a produção de outras provas além 

daquelas que já instruem os autos, notadamente de natureza pericial, 

justificando sua pertinência, já que será com base em suas alegações que 

será analisada a necessidade de sua produção. Anotando-se que, em não 

havendo conciliação o prazo para especificação de provas, fluirá a partir 

da data da aludida audiência.

6. A seguir, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115249 Nr: 4890-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VALMINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JUNIOR, 

FRANCISCO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 94.716,00 (noventa e quatro mil setecentos e dezesseis 

reais), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês e correção 

monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, do 

Código Civil. 18. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° 

do Código de Processo Civil.19. Decorrido o prazo recursal, em não se 

iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134590 Nr: 1311-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:MS18941, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda., em 

face de Florindo Auto Posto Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 2. Narra a exordial que a parte requerente é uma empresa distribuidora de 

lubrificantes, o qual forneceu alguns produtos para o requerido, alega 

ainda que, a parte ré efetuou diversas compras entre os meses de agosto 

de 2016 a julho de 2017, gerando notas fiscais, assim como a devida 

entrega dos produtos, não procedeu com o devido adimplemento, estando 

o débito atualizado na importância de R$ 15.710,88 (quinze mil setecentos 

8uhbe dez reais e oitenta e oito centavos). Aduz que, após inúmeras 

tentativas de recebimento amigável, sem sucesso, não restando outra 

saída senão a busca da tutela jurisdicional.

3. Com a inicial, colacionou documentos de fls. 05/60.

4. Devidamente citada (fls. 65), a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo sem apresentar contestação.

 5. A parte autora manifestou-se, requerendo o prosseguimento do feito 

(fls. 66/66v°).

6. Vieram-me os autos conclusos.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

 7. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda., em 

face de Florindo Auto Posto Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

8. De proêmio, insta salientar que as Partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, 

irregularidades ou questões pendentes de solução.

9. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não 

sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo 

pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas 

juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade 

de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da 

economia processual.

10. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

“O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a 

ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar 

direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua 

convicção”. (TJSC – Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. 

Francisco Borges).

11. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no 

caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para 

que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho retardado.

 12. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com 

a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e 

que encontra regra pertinente ao art. 125, nº II, que manda o Juiz “velar 

pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito 
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Processual Civil, vol. I, 47ª. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

 13. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

litteris:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

14. Anote-se que a parte requerida foi devidamente citada, consoante 

certidão de fls. 65, e nada manifestou, dessa forma, não se desincumbiu a 

parte demandada na comprovação de causa excludente de sua 

responsabilidade ou, ainda, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito da parte requerente, conforme dispõe art. 373, inciso II, do CPC, 

razão pela qual devem ser impostos os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.

15. A ação monitória é de conhecimento, condenatória, com procedimento 

especial. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial 

com base em documento comprobatório da probabilidade da existência do 

direito alegado pela parte autora. Tal documento deve ser escrito e não 

deve possuir eficácia de título executivo extrajudicial, pois caso contrário, 

será o autor, carecedor da ação.

16. Desse modo, a ação monitória é o mecanismo processual colocado à 

disposição daqueles que pretendem a condenação ao pagamento de soma 

em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

 17. Na lição de Antônio Carlos Marcato “a petição inicial deverá vir 

instruída com a prova documental, podendo o autor apresentar dois ou 

mais documentos escritos, se a insuficiência de um puder ser suprida por 

outro; ou até mesmo se valer de documento proveniente de terceiro, 

desde que este e aqueles tenham aptidão para demonstrar a existência de 

uma relação jurídica material que envolva autor e réu e, ainda, para atestar 

a exigibilidade e a liquidez da prestação” (in Código de Processo Civil 

Interpretado, 3ª Edição, Editora Atlas, pag. 2.828).

 18. No caso dos autos, trata-se de fornecimento de produtos pela parte 

autora a requerida, e, analisando detidamente os documentos aportados, 

verifica-se que a parte autora aportou aos autos, documentos aptos que 

comprovem a existência do débito, bem como que houve a devida entrega 

dos produtos adquiridos pela requerida (fls. 16/54).

19. Em razão do descumprimento da obrigação pretende o autor a 

condenação da ré ao pagamento do valor total de R$ 15.710,88 (quinze mil 

setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), inadimplida integralmente 

pela ré, com apresentação de documentos às fls. 16/54.

 20. A prova da quitação - ato formal - é eminentemente documental 

(recibo ou recuperação do título pelo emitente) e não há prova de quitação 

regular, restando, pois, induvidosa a falta de pagamento.

21. Nesse sentido, os Tribunais Superiores se posicionaram:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CRÉDITO 

REPRESENTANDO POR NOTAS FISCAIS REFERENTES A FORNECIMENTO 

DE CONCRETO USINADO PARA COLOCAÇÃO DE LAJE. DUPLICATAS 

PROTESTADAS ANTE A INADIMPLÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA QUE 

JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO E REJEITOU OS EMBARGOS 

OPOSTOS, DECLARANDO CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, 

NA FORMA DO ARTIGO 1.102C DO CPC. APELO DO RÉU/EMBARGANTE 

PERSEGUINDO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS E A 

CONDENAÇÃO DA AUTORA/APELADA NA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAIS. NOTAS FISCAIS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA SUFICIENTE 

A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E AUTORIZAM A 

PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA, PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. 

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A ENTREGA DO 

CONCRETO USINADO, BEM COMO O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO 

ATRAVÉS DO CHEQUE NOMINAL COMPENSADO NA CONTA CORRENTE 

DO APELANTE. PEDIDO DE EMISSÃO DE UM BOLETO ÚNICO PARA 

PAGAMENTO NÃO LEGITIMA O INADIMPLEMENTO DO APELANTE, JÁ QUE 

ESTE PODERIA PAGAR TODOS OS BOLETOS JUNTOS. COBRANÇA 

DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ART. 557, § 1º-A DO CPC. 

(TJ-RJ - APL: 00054875120078190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA 

REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA 

NETO, Data de Julgamento: 13/08/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DUPLICATA. NOTA FISCAL. ENTREGA DA 

MERCADORIA COMPROVADA. QUALIDADE DO PRODUTO. ÔNUS DA 

PROVA. HONORÁRIOS. A nota fiscal acompanhada do respectivo 

comprovante de entrega de mercadoria constitui prova escrita sem 

eficácia de título executivo, hábil a instruir a ação monitória. Demonstrada 

a entrega da mercadoria adquirida, o ônus da prova para desconstituir o 

crédito representado pelas notas fiscais é do devedor. Inteligência do art. 

333, II, do CPC. Os honorários de sucumbência devem ser fixados pelo 

julgador de forma equitativa, e de acordo com os critérios legais 

preconizados pelo art. 20 do CPC, justificando-se sua redução, apenas se 

fixados em percentual não condizente com os preceitos preconizados. 

(TJ-MG - AC: 10024113249403001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data 

de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/10/2013).

 22. Feitas tais considerações, observa-se que os produtos foram 

devidamente entregues (fls. 27/38) e levando em consideração a prova de 

quitação, ato formal, é eminentemente documental (recibo ou recuperação 

do título pelo emitente), e, nos autos, não há prova de quitação regular, 

resta, portanto, induvidosa a falta de pagamento, razão pela qual a 

procedência da ação é à medida que se impõe.

 23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 15.710,88 (quinze mil setecentos e dez reais e oitenta e 

oito centavos), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês e 

correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, 

do Código Civil.

 24. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.

25. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127210 Nr: 4858-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M S FERNANDES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos De Declaração, opostos pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 37.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada, se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43604 Nr: 3639-10.2009.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISIS LAURINDO SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B
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 19. Ante ao exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo-o 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.20. CONDENO 

o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da causa, uma vez que o embargante não 

comprovou nos autos sua hipossuficiência.21. No mais, TRASLADE-SE 

cópia da presente sentença para o feito principal, com o seu regular 

prosseguimento.22. Publique-se. Int ime-se.23. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49609 Nr: 1046-37.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS, KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, FABIANA 

NOGUEIRA PEREIRA - OAB:17982/O

 16. Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, 

julgo PROCEDENTE a presente ação proposta por LUIZ DA SILVA para o 

fim de exonerá-lo do pagamento da pensão alimentícia que era devida aos 

requeridos, declarando extinta a obrigação alimentar. Como consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 17. Em razão da sucumbência, condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, observadas 

as ressalvas da gratuidade processual, que lhes concedo com 

fundamento no artigo 99 do CPC.18. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as formalidades legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135542 Nr: 1863-57.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Amabilly Vitória dos Santos 

Gomes neste ato representada por sua genitora Maria José da Silva dos 

Santos em face de Nilton dos Santos Gomes (qualificados nos autos).

 Às fls. 35/35-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Às fls. 37 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Amabilly Vitória dos Santos 

Gomes neste ato representada por sua genitora Maria José da Silva dos 

Santos em face de Nilton dos Santos Gomes (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 1875-71.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSE, RFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Heloisa Silva Estefanutto, 

neste ato representada por sua genitora Rayssa Fernanda Pereira Silva 

em face de Renan Costa Estefanutto (qualificados nos autos).

 Às fls. 22/22-v°, em Audiência de Mediação as partes formularam acordo, 

pugnando pela homologação do Juízo.

 Às fls. 24 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Heloisa Silva Estefanutto, 

neste ato representada por sua genitora Rayssa Fernanda Pereira Silva 

em face de Renan Costa Estefanutto (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141961 Nr: 6107-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por Daniela Gomes 

Rodrigues da Silva em face de Francisco José de Oliveira (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 22/22-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Às fls. 25 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por Daniela Gomes 

Rodrigues da Silva em face de Francisco José de Oliveira (qualificados 

nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 
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praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137764 Nr: 3245-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DA SILVA PEREIRA, JLDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROMAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na peça vestibular, com fulcro no 

art. 487, I, do Código Processual Civil, confirmo a liminar para condenar o 

Requerido ao pagamento de pensão mensal a título de alimentos em favor 

da Requerente, equivalente ao percentual de 26% (vinte e seis vírgula 

sessenta e oito por cento) do salário mínimo, que corresponde à R$ 

248,04 (duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).20. No que 

concerne ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como aos 

honorários advocatícios, deixo condenar ambas as partes, vez que 

concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 21. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139162 Nr: 3999-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMF, DEI MONZILAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LUCIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Deiziellen Lúcio Monzilar 

Ferreira, neste ato representada por sua genitora Dei Monzilar Ferreira em 

face de Manoel Lucio Ferreira Filho (qualificados nos autos).

 Às fls. 21/21-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Às fls. 23 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Deiziellen Lúcio Monzilar 

Ferreira, neste ato representada por sua genitora Dei Monzilar Ferreira em 

face de Manoel Lucio Ferreira Filho (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137168 Nr: 2889-90.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBNP, LINDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Luana Beatriz Nascimento 

Paixão, neste ato representada por sua genitora Larissa Izabel 

Nascimento de Barros em face de Marcio Maciel de Arruda Paixão 

(qualificados nos autos).

 Às fls. 20/20-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Às fls. 22 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Luana Beatriz Nascimento 

Paixão, neste ato representada por sua genitora Larissa Izabel 

Nascimento de Barros em face de Marcio Maciel de Arruda Paixão 

(qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 2902-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GONÇALVES PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 31. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos 

termos do art. 487, inc. I do CPC, posto que, determino como termo final 

para que o alimentante se exonere da prestação alimentar devida à 

ex-cônjuge a data do trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na 

Ação de Partilha de Bens nº 3839-02.2018.811.0008 – Cód. 138863, bem 

como JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional (fls. 53/54), nos 

termos do art. 487, I, do Codex Processual Civil, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.32. Dada a sucumbência recíproca, as partes 

suportarão igualmente as custas e cada qual responderá por honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada, no 

entanto, a gratuidade da justiça que, neste momento, concedo à 

requerida.33. Translade-se cópia da presente “decisum” ao processo nº 

3839-02.2018.811.0008 – Cód. 138863, ante a relação existente entre os 

autos.34. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

formalidades legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139773 Nr: 4416-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por Rosilene Barros 

de Arruda, em face de Fabrício Santos (qualificados nos autos).

 Às fls. 69/70 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

 Às fls. 73 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos proposta por Rosilene Barros 

de Arruda, em face de Fabrício Santos (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139280 Nr: 4085-95.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBDS, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por José Ricardo Barbosa da 

Silva neste ato representados por sua genitora Adriana Santana Barbosa 

em face de Raimundo Neto da Silva (qualificados nos autos).

 Às fls. 21/21-v° as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Às fls. 23 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por José Ricardo Barbosa da 

Silva neste ato representados por sua genitora Adriana Santana Barbosa 

em face de Raimundo Neto da Silva (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132390 Nr: 7915-06.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Diogo Henrique 

dos Santos Batista, neste ato representada por sua genitora Tainara 

Campos dos Santos em face de Diego da Silva Batista (qualificados nos 

autos).

 Às fls. 22/23 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

 Às fls. 25 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Diogo Henrique 

dos Santos Batista, neste ato representada por sua genitora Tainara 

Campos dos Santos em face de Diego da Silva Batista (qualificados nos 

autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2654-80.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Analady Carneiro da Silva - 

OAB:9840/MT, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7.230, 

FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 206/206-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se em consideração que 

os valores depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se 

à transferência dos valores para a conta informada nos autos.17. 

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos termos do item 2.13.3.3, 

inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.19. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a 

parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o 

pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º 

do Código de Processo Civil.20. Findo prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, intime-se a parte exequente, para querendo, requerer o que 

entender de direito. P.R.I. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127800 Nr: 5256-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos;

 1. Banco do Brasil S.A ajuizou Exceção de Pré-Executividade nos autos 

de processo de cumprimento de sentença ajuizado por Zilda da Silva dos 

Santos.

2. Aduz o excipiente, em síntese, a inexistência de título passível de 

execução.

3. Instado à manifestar-se, o exequente pugnou pelo improvimento da 

exceção.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Inicialmente, insta consignar que é fato público que a exceção de 

pré-executividade não é um instrumento previsto expressamente na lei, 

mas sim uma criação jurisprudencial acolhida pela doutrina.

6. Porém, assentara-se o entendimento que tal meio de reação do 

executado somente é cabível para a arguição de questões de ordem 

pública, que em tese podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

7. Ademais, existe remansoso entendimento de que as alegações 

constantes na exceção de pré executividade devem vir acompanhadas de 

prova pré-constituída, tendo em vista o não cabimento de dilação 

probatória no referido procedimento.

8. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que de todas as alegações 

trazidas pelo excipiente, não há nada que refira-se, ainda que 

longinquamente, à questões de ordem pública.

9. A exigibilidade do título é inconteste, posto tratar-se de sentença 

condenatória, a qual detém plena força executiva.

10. Eventual abusividade não pode ser conhecida nesta seara de análise, 

justamente por extrapolar, em muito, o objeto da exceção.

11. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente.

12. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.

13. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

14. Intime-se as partes e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125983 Nr: 4179-77.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJADS, LLSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar 

proposta por Maria José Alves de Lima em desfavor de Valmir Suquere da 

Conceição, (qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora.

 3. Às fls. 60 a parte exequente informou aos autos que o executado está 

adimplente

“Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, diante do adimplemento do débito, declaro extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

6. Certificado o trânsito em julgado, e, observando que os valores se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se com sua transferência na 

forma requerida pela parte, na conta informada nos autos.

7. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

8. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

9. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126782 Nr: 4604-07.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRIADOR DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 14. Isso posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, 

fazendo-o com fundamento nos arts. 332, § 1º e 487, II, ambos do 

NCPC.15. Condeno os autores no pagamento das custas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa.16. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. 17. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124938 Nr: 3701-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL FRANSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 14. Isso posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, 

fazendo-o com fundamento nos arts. 332, § 1º e 487, II, ambos do 

NCPC.15. Condeno os autores no pagamento das custas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa.16. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. 17. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94707 Nr: 4257-76.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Joaquina de Lima Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 137-v), homologo o cálculo 

apresentado às fls. 132/133, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108698 Nr: 976-44.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 70-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 64/65-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47108 Nr: 3274-19.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIDIO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, para 

reconhecer o excesso da execução e declarar a satisfação do débito por 

parte da impugnante em face da impugnada.11. Não são devidas custas 

judiciais e honorários advocatícios, uma vez que, a impugnada é 

beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se encontra sob a égide da 

isenção contida na Lei nº 1.060/50.12. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.13. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.14. Intimem-se as partes.15. Transitada em 

julgado, arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144 Nr: 122-95.1989.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉSIO CAPATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DE SOUZA, HEITOR DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471/MT, GILDO CAPELETO - OAB:7288, Heitor de 

Souza Junior - OAB:125405, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 8. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, pelo que determino a 

suspensão deste feito, nos termos do art. art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil.9. Custas, se houver, pelo exequente, conforme consta no 

acordo entabulado. 10. Devidamente comprovadas os pagamentos das 

parcelas pactuadas, e decorrido o prazo do acordo, tornem-me os autos 

conclusos.11. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.12. 

Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5182 Nr: 1456-18.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISIS LAURINDO SILVA JÚNIOR, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos;

Ante o teor da r. sentença prolatada nos autos em apenso, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos autos 

planilha de débito devidamente atualizada sob pena de arquivamento.

Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos, para 

análise do petitório de fls. 199 e 181.

Em caso de inércia da parte exequente ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos por este Juízo, arquivem-se os autos até ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 684-21.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON ZARUR ARAUJO DE SOUZA 

LEITE, MARIO LEMOS DE ALMEIDA, MARIA SANTINA DIAS DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/56.918-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS DE BRITO REBELLO - OAB:6.024-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 199, porém, antes, intime-se a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do 

débito.

2. Após, expeça-se carta precatória à Comarca de Arenápolis para 

realização de hasta pública do imóvel penhorado às fls. 193-v.

3. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143747 Nr: 7130-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA BERNARDES TEIXEIRA, GLEISON CASTRO DE 

OLIVEIRA, JFBTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Homologação de acordo de Dissolução de União Estável, 

Alimentos e Guarda proposta por Jessica Bernardes Teixeira e Gleisson 

Castro de Oliveira (qualificados nos autos).

 Narra a exordial que as partes conviveram por um período em regime de 

união estável, sendo que dessa união adveio um filho, ainda menor. Aduz 

que o casal em conjunto acordaram quanto a guarda do filho e os 

alimentos a serem prestados.

 Às fls. 20 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Homologação de acordo de Dissolução de União Estável, 

Alimentos e Guarda proposta por Jessica Bernardes Teixeira e Gleisson 

Castro de Oliveira (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130892 Nr: 7081-03.2017.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PEREIRA DA FONSECA, WILSON RICARDO 

FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Acordo de Reconhecimento de União Estávelc.c Dissolução, 

Guarda e Alimento tendo como partes Viviane Pereira da Fonseca e 

Wilson Ricardo Ferreira da Cruz (qualificados nos autos).

Narra a exordial que as partes conviveram por um período em regime de 

união estável, sendo que dessa união adveio uma filha, ainda menor. Aduz 

que o casal em conjunto acordaram quanto a guarda da filha dos 

requerentes e os alimentos a serem prestados. Afirmam, ainda, que 

inexistem bens a serem partilhados.

 Às fls. 21 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Acordo de Reconhecimento de União Estávelc.c Dissolução, 

Guarda e Alimento tendo como partes Viviane Pereira da Fonseca e 

Wilson Ricardo Ferreira da Cruz (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127926 Nr: 5323-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. 

OLIMPIA - MT (COOTRANOVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537, 

VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Cootranova – 

Cooperativa de Transportes de Nova Olímpia-MT, aduzindo, em síntese, 

omissão na r. sentença de fls. 88/89.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140074 Nr: 4610-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido Liminar 

aforada por Augusto Ferreira da Silva em face de Banco do Brasil S.A 

(qualificados nos autos).

2. Conforme certidão de fls. 65, a requerente fora devidamente intimada 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, deixou 
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transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, consoante se depreende 

da certidão de acostada ás fls. 66.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, a requerente não manifestou seu 

interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos em 

seus ulteriores termos como determinado por este Juízo, fato que impõe a 

extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual 

Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes, se houver, ao requerente.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132953 Nr: 255-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEIXERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 16/17).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136533 Nr: 2493-16.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DINIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, 

manejada por Junior Dinis Costa em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS

2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Porto Estrela/MT para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89307 Nr: 5033-13.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DAVID MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139897 Nr: 4497-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanessa Correia Franchini Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do inpulsionamento do dia 31/10/2018, onde constou a data de 

audiência para o ano de 2019. Sendo assim, intimo as partes para ciência 

da audiência que se realizará em 14 de Dezembro de 2018 às 15:30 

horas, à realizar-se na Rua João Custódio da Silva nº 408, Bairro 

Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado Especial, na cidade de Barra do 

Bugres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104569 Nr: 4504-23.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCIMAR ZAGO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MAYARA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Trata-se de Ação de Guarda c.c Pedido de Tutela Antecipada no 

interesse do menor Gabriel de Castro Zago Roberto, proposta por Gilcimar 

Zago Roberto em face de Bruna Mayara de Castro, visando à guarda do 

menor (qualificados nos autos).

2. A exordial de fls. 05/12, narrou que o requerente manteve um 

relacionamento com a requerida, por aproximadamente 06 (seis) anos, a 

qual adveio o nascimento do menor Gabriel de Castro Zago Roberto. Aduz 

ainda que, após a separação, o requerente e o infante, continuaram a 

residir com os genitores do autor, assim como que a requerida, 

frequentemente torna difícil o convívio, desencadeando constantes atritos.

 4. Juntou os documentos de fls. 13/40.

5. Em despacho de fl. 41, fora ordenada a citação da requerida, bem como 

determinada a realização de estudo social.

 6. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando 

em síntese, pela improcedência da ação às fls. 46/47.

 7. Às fls. 52/59, fora aportado aos autos o estudo psicossocial, sendo o 

parecer favorável a requerente.

8. Às fls. 68/70, fora concedida a guarda provisória do menor a parte 

autora.

 10. O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 106.

11. Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

12. Primeiramente, ressalta-se que os fatos foram provados por 

documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência 
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instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não 

havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com 

fundamento no princípio da economia processual.

13. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

"O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a 

ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar 

direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua 

convicção". (TJSC - Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. 

Francisco Borges).

14. Pois bem. O art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente, leciona 

que a guarda destina-se a regularizar a posse de fato do menor, quando 

seu detentor obriga-se quanto à prestação de assistência material, moral e 

educacional da criança, além de que a guarda poderá ser deferida 

liminarmente, e, em casos excepcionais, quando fora da tutela e da 

adoção, para atender a situações peculiares ao suprir a falta eventual dos 

pais ou responsáveis.

 15. Pela narrativa apresentada nos autos, bem como por todos os laudos 

acostados, em principal pelo realizado pela equipe interprofissional do 

fórum, tenho que o deferimento da guarda é à medida que se cabe.

16. Segundo consta, percebe-se que o menor é bem cuidado, bem como 

que o requerente oportuniza ao infante um ambiente saudável, em que se 

baseia uma boa educação mediada em respeito, em que deixa 

transparecer um bom convívio entre seus familiares. Há de mencionar 

ainda que, conforme relata o estudo psicossocial fl. 52/59, a família 

demonstrou possuir vínculos afetivos positivos, se verificando, portanto, 

que existe boa convivência entre os componentes da família.

 17. Friso que a preocupação e os cuidados do requerente quanto ao 

menor está plenamente comprovada, por enquanto, em contrapartida, a 

requerida não demonstrou aos autos ter condições necessárias para 

cuidar do infante.

18. Neste sentido, ressalto que a parte ré foi devidamente citada, 

triangularizando a relação jurídica processual (actum trium personarum), 

apresentou contestação, no entanto, não trouxe aos autos documentos 

que corroboram as alegações trazidas na peça de defesa, razão pela 

qual, não está demonstrada que a improcedência do pedido da inicial é a 

melhor solução para o interesse dos menores.

 19. Destaco que se deve procurar sempre a solução que melhor 

consultar o interesse do infante, embora a concepção acerca do que seja 

esse melhor interesse esteja longe de ser algo estanque e objetivo, ou 

seja, esse melhor interesse deve ser focalizado nos mais diversos 

aspectos capazes de influenciar no desenvolvimento da criança e do 

adolescente, no seu futuro, na sua felicidade e no seu equilíbrio.

 20. Como ensina EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE (in “Famílias 

Monoparentais” Ed. RT), deve se atentar para o desenvolvimento físico e 

moral da criança, para a qualidade de suas relações afetivas, a sua 

inserção no grupo social, sua estabilidade e, até, “o apego ou a 

indiferença que a criança manifesta em relação aos requerentes”.

 21. No caso em tela, restou demonstrado o apego do menor com o 

requerente, ficando bem delineado que a sua segurança emocional 

decorre do equilíbrio familiar que possui junto a estes.

22. Assim, em consonância com os dispositivos mencionados acima, bem 

como com as manifestações ministeriais e laudo psicossocial, tenho que o 

deferimento definitivo da guarda é à medida que cabe, posto que vise 

resguardar os direitos e interesses do menor em tela.

 23. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial, e DEFIRO a GUARDA do menor Gabriel de 

Castro Zago Roberto ao requerente Gilcimar Zago Roberto, e, por 

consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, devendo a 

responsável prestar compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, 

mediante termo nos autos.

 24. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.

25. Isento de custas.

26. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 1245-54.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA IMACULADA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada, apesar de 

devidamente intimada da presente execução (fls. 84-v°), deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer 

manifestação/concordância, Homologo o cálculo apresentado às fls. 

82/83, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132926 Nr: 240-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BV Financeira 

S.A CFI em face de Manoel Daniel de Oliveira Silva, ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 36.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.
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6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30863 Nr: 2283-48.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 192), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 190/191, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 2349-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BRITO TEIXEIRA - 

OAB:9.603/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44223 Nr: 449-05.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIO JUSTINO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 178-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 176/176-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144417 Nr: 7521-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE C ARANTES - OAB:12.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

189, II, CPC).2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este 

juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.3. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 16), defiro os alimentos 

provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do valor real 

percebido pelo requerido, em 30% (trinta por cento) da remuneração, 

devido a partir da citação, a ser depositado na conta bancária do 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não podendo ser inferior ao 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). 

Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

traga aos autos o número da conta a ser depositado o valor deferido.4. Em 

mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa empregadora para 

que seja realizado o desconto da prestação alimentícia em folha de 

pagamento do requerido, no importe de 30% (trinta por cento) da 

remuneração recebida mensalmente. 5. Considerando a existência do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.Notifique-se o 

Ministério Público, para que, querendo, compareça a audiência.11. 

Retifique-se a autuação quanto ao tipo da ação.Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51654 Nr: 2403-52.2011.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elidia Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 158-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 154-v°/155, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144492 Nr: 7568-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14.811/MT, MARINETH LÉIA DA COSTA - OAB:MT 

21174/O, Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617/MT, VERA LUIZA 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:18.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em análise à exordial, verifico que a parte autora deixou de requerer 

gratuidade da justiça, bem como não comprovou o recolhimento de custas 

e taxas judiciárias. Ademais, anoto ainda que o requerente não aportou 

aos autos documentos indispensáveis à propositura da presente ação.

 2. Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, providenciando o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, assim como apresente os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, aptos a comprovarem fato constitutivo de seu 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44849 Nr: 1068-32.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 177-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 168/169, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36280 Nr: 2586-28.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107457 Nr: 217-80.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO CLEMENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 5.237

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como partes Everaldo 

Clemente de Oliveira e Atacadão S.A, (qualificados nos autos).

 2. Devidamente intimada, a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento da condenação às fls. 123/124-v°.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente concordou com os 

valores apresentados pela ré, bem como pugnou pelo levantamento dos 

valores às fls. 125.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 
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extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Transitado em julgado, determino a transferência dos valores 

depositados às fls. 123/124-v° para a conta informada na petição de fls. 

125, visto que estes se encontram vinculados aos autos.

 7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

9. Custas e Honorários pela parte executada.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139247 Nr: 4057-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 520, do Novo CPC, determino a intimação da parte 

executada para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena aplicação de multa e honorários advocatícios, no valor de 10% 

cada, conforme estabelece o art. 520, §2º, do Novo CPC.

 2. Também saliento que a execução corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for 

reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

 3. Decorrido o prazo da intimação, vista ao exequente pelo prazo de 15 

dias.

 4. Após, nova conclusão.

5. Desapensem-se os autos principais nº 422-85.2011.811.0008 – 

Cód.48637 para que sejam remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (art. 1.010, § 3º do CPC).

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121304 Nr: 1589-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Roseni Soares de Lima, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação 

de Aposentadoria por Invalidez Rural ou Auxilio Doença em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, alegando, em síntese, ser 

segurado (a) especial da previdência social, uma vez que sempre 

trabalhou na roça, sendo que é portadora de hipertensão arterial CID: I-10, 

osteoartrose do joelho esquerdo CID: M-17, o que compromete a sua 

capacidade para exercer o labor, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de 

requerer benefício previdenciário, contudo, teve seu pedido negado.

2. Alega a parte autora que está impossibilitada para o trabalho, 

requerendo, portanto, o pagamento do benefício de aposentadoria por 

invalidez ou, subsidiariamente, o auxilio doença.

 3. Com a inicial de fls. 05/16, colacionou documentos de fls. 17/35.

4. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, requerendo em síntese, 

a improcedência dos pedidos (fls. 51/60).

5. A parte autora impugnou a contestação, sustentando, em resumo, os 

argumentos já expendidos na exordial (fls. 66/67).

 6. Realizada a perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente 

está com incapacidade total e temporária para as atividades laborais (fls. 

77/80).

7. Em manifestação acerca do laudo, o autor pugnou pela concessão da 

aposentadoria por invalidez (fls. 83).

 8. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que foram ouvidas as testemunhas da requerente e apresentação de 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 93/95).

9. Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

10. De proêmio, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem 

como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, o feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil.

 11. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

 12. A pretensão da autora não merece acolhimento. Explica-se.

 13. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei 8213/91, ao tratar da 

aposentadoria por invalidez e do auxilio doença, determina que:

 “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

E:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

14. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados 

acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por 

invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

 15. Assim, no caso dos autos, embora o laudo pericial tenha atestado a 

incapacidade total e temporária por parte da autora, há de se ressaltar que 

para a concessão do benefício pleiteado necessita-se do preenchimento 

de todos os requisitos legais. Neste ponto, destaco que a requerente não 

se trata de segurado especial, conforme sustentou na exordial.

16. Digo isto, pois não houve um início de prova material suficiente para 

que fosse corroborado pela prova testemunhal, haja vista que não foram 

acostados documentos que reforcem as alegações da autora. Outrossim, 

cumpre dizer que, a parte autora informe que reside na propriedade rural 

da filha Ana Paula Correa da Silva, desde meados de 2010, porém, a filha 

da requerente possuí vínculos empregatícios urbanos, consoante se extrai 

dos documentos acostados pelo Instituo Réu (fls. 85/87). Desse modo, a 

comprovação da atividade rurícola restou prejudicada.

 17. Apesar das testemunhas Lourival Pereira dos Santos e Julia David 

Meneses dos Santos alegarem que:

Depoimento judicial da testemunha Lourival Pereira dos Santos: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20(vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Antônio Conselheiro, perto do Município de Tangará da Serra – MT, e 

depois mudou-se para o Assentamento São José, no Município de Nova 

Olímpia-MT ; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, porco, e plantava, milho, 

batata , para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no Assentamento São José, no Município 

de Nova Olímpia-MT. Que nos assentamentos, a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados, sempre trabalhando de maneira 

manual; Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que o autora desde 

2016 não consegue mais trabalhar, em virtude de problemas de saúde, 

porém ainda reside no Assentamento.” (fls. 94).

Depoimento judicial da testemunha Julia David Meneses dos Santos: 

“Declara que conhece o Requerente há aproximadamente 25(vinte e 
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cinco) anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, em 

um Sitio, no assentamento Antônio Conselheiro, no Município de Tangara 

da Serra-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, plantava arroz, milho, 

mandioca, lavoura branca, para sua subsistência; Que sempre trabalhou 

na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no Assentamento São 

José, Município de Nova Olímpia-MT. Que na Fazenda a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados, sempre exercendo trabalho manual; 

Que a autora nunca trabalhou na cidade; Que o autora desde 2016 não 

consegue mais trabalhar, em virtude de problemas de saúde, porém ainda 

residindo em área rural.” (fls. 95).

 18. Tal depoimento, por si só, não é suficiente para a comprovação da 

atividade rural. Senão vejamos o disposto na súmula 149 do STJ:

 “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.”

19. Nesta toada, verifico ainda que não há, no caso em tela, a 

comprovação do período de carência exigido, uma vez que o art. 106 da 

Lei 8.213/91 é claro ao estabelecer um rol de documentos aptos a 

comprovarem o exercício de atividade rural, todavia, inexistem nos autos 

tais meios de prova. Portanto, a autora não comprova a atividade rural 

exercida por meio de economia familiar.

20. Segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida;

 c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 21. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

22. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida, muito menos o lapso temporal de exercício de 

atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em afirmar que a 

requerente não comprovou o exercício de atividade rural e nem a atividade 

durante o período legal. Desse modo, a pretensão da autora não merece 

ser acolhida.

23. Devo consignar ainda que a autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhadora rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não se encaixar na condição de segurado especial.

24. Sendo assim, tendo em vista que a autora não comprovou o efetivo 

exercício da atividade rural, não trazendo aos autos início de prova 

material, torna-se impossível a concessão do benefício pleiteado. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado:

 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência início de prova material 

da condição de rurícola impõe a aplicação da Súmula 149/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1357551 MS 

2012/0259586-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/11/2013)”

25. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 11, inciso 

VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Roseni Soares de Lima em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

26. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88162 Nr: 3925-46.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA LIONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 107-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 105/106, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142757 Nr: 6525-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HERMENEGILDO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 
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requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46685 Nr: 2851-59.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 186-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 185/185-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144653 Nr: 7666-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DE GOLHÃO DINIS, WDDS, 

WALLIFER DINIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, sendo que elementos de convicção não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80965 Nr: 2610-17.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONACIANA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:8973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 107-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 105, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108806 Nr: 1038-84.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILCE PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos do Devedor ajuizado por Elizeu de Souza Prado 

em desfavor de Bruna Carolina Pereira Leite Prado neste ato representada 

por sua genitora Edenice Pereira Leite, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 2. Aduz em síntese que, o executado fora citado por edital, bem como que 

posteriormente fora nomeado curador especial, alegando ainda que, sem a 

devida presença do executado, não é possível saber sua condições 

financeiras, assim como se este já efetuou o pagamento do débito 

alimentar. Desse modo, requerer-se o recebimento do presente embargos 

por negativa geral.

3. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação aos 

Embargos de Execução, requerendo em síntese, a rejeição da petição e, 

consequentemente, a extinção do presente embargos (fls. 26/27).

4. O representante do Ministério Público manifestou-se (fls. 30/30v°).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Trata-se de Embargos do Devedor ajuizado por Elizeu de Souza Prado 

em desfavor de Bruna Carolina Pereira Leite Prado neste ato representada 

por sua genitora Edenice Pereira Leite, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 6. A análise dos autos demonstra que as partes são legítimas e estão 

bem representadas, assim como inexistem nulidades ou irregularidades 

pendentes de solução, portanto é cabível à espécie o julgamento 

antecipado da lide, por tratar-se de questão meramente de direito, ex vi do 

art. 355, I, c.c art. 920, II, ambos do Novo Código de Processo Civil. Toda 

prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, 

incorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em tais casos, 

diz a jurisprudência:

 “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, 

STJ, 4ª. Turma)

“Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. 

Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

7. Trata-se de embargos do devedor ou à execução, previsto no art. 914 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, que possui a natureza mista 

de defesa e ação, inaugurando uma nova relação jurídica processual de 

conhecimento. (Nelson Nery Jr., Código de Processo Civil Comentado São 

Paulo: Ed. RT, pg. 121).

8. De fato, por se tratar de execução por título executivo judicial, o Novo 

Código de Processo Civil, prevê como títulos judiciais, aqueles cujo 

cumprimento, dar-se-á, por decisões proferidas, que reconheça a 

exigibilidade das obrigações, vejamos:

 Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de 

acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de 

entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao 

inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou 

universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou 

honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à 

carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO).

9. Insta esclarecer que é da essência da execução que o exequente 

conte com título executivo líquido, certo e exigível. Desse modo, estando o 

exequente com título válido e a outra parte não tendo cumprido com a 

obrigação entabulada no Termo de Audiência, assim como não efetuado o 

pagamento das prestações alimentícias, possível se faz a execução de 

alimentos.

10. Em que pese os argumentos fundados pelo embargante, anote-se que 

é certo a obrigação das prestações alimentícias, visto que ancorado por 

título executivo hábil.

 11. Desse modo, “no cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536 do CPC).

12. Compulsando atentamente os autos, observa-se que o título discutido 

nos presentes autos se trata de obrigação certa, líquida e exigível, 

conforme dispõe o artigo 783 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

insta salientar que diante dos documentos aportados aos autos, 

percebe-se na presente actio inexistem vícios formais/materiais que 

desconstituísse a validade do título executivo apresentado pela parte 

embargada, bem como se tratar de título inexigível, ou ainda, existir 

excesso na execução, motivo pelo qual, a improcedência dos presentes 

embargos é a medida que se impõe.

13. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos do devedor, 

extinguindo-o com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

NCPC.

14. Isento de custas.

15. No mais, traslade-se cópia da presente sentença para o feito principal, 

com o seu regular prosseguimento.

 16. Publique-se. Intime-se.

17. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38433 Nr: 801-94.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 115-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 114/115, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 133894 Nr: 916-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Divórcio c.c Pedido de Alimentos Provisionais e 

Tutela Antecipada tendo como partes Maíra Moura Soares Neves e Waner 

dos Santos Neves (qualificados nos autos).

 Em Audiência de Conciliação (fls. 115/115-v°), as partes formularam 

acordo, pugnando pela homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Divórcio c.c Pedido de Alimentos Provisionais e 

Tutela Antecipada tendo como partes Maíra Moura Soares Neves e Waner 

dos Santos Neves (qualificados nos autos).

A existência do matrimônio restou provada pelo documento de fl. 18, 

sendo que, pela verificação do feito, infere-se que aplica-se a normativa 

constante da Emenda Constitucional n°. 66/2010, a qual dá nova redação 

ao §6º do art. 226, da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolução 

do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial, o que torna perfeitamente possível a decretação do 

divórcio direto postulado.

De acordo com essa norma, verifica-se que não subsiste mais qualquer 

requisito temporal, de previa separação judicial ou de discussão quanto a 

culpa para a decretação d o divórcio, bastando apenas o interesse de um 

dos consortes em dissolver o casamento valido, ante a impossibilidade de 

manutenção da vida conjugal, assim, é completamente possível à 

decretação do divórcio.

 Diante disso, com fundamento nos artigos 226, § 6º da Constituição 

Federal e 40 da Lei nº 6.515/77, Homologo o acordo entabulado entre as 

partes e, decreto o divórcio do casal por Sentença de Mérito, nos termos 

do art. 487, inc. III, aliena “b” do Novo Código de Processo Civil, que 

observará as condições estabelecidas na inicial.

Voltará o cônjuge virago a usar o nome de solteira, ou seja, Maíra Moura 

Soares.

Isento de custas.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais competente.

 Com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106295 Nr: 5669-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA- MT - 

INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 32. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados na exordial 

para condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença, 

e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte 

autora, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, extingo o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.33. Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, 

que, com arrimo no art. 85, §3º, inc. I do CPC, fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, bem como ao pagamento das custas processuais, 

observadas as ressalvas da gratuidade da justiça que a autora é 

beneficiária, bem com da isenção do requerido sobre as custas, por força 

do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/2001.34. Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição (art. 496, §3º, inc. II do CPC).35. Transitado em 

julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133386 Nr: 563-60.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Município de 

Denise-MT, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 16.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139384 Nr: 4158-67.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MARCENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a correção do nome da genitora da 

requerente, devendo este constar na respectiva Certidão de Nascimento o 

nome de sua genitora como sendo Valdelice Gonçalves de Oliveira.13. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de retificação determinando 

ao competente Cartório de Registro Civil, que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda com a correção acima referida, devendo o novo documento ser 

encaminhado a esta Comarca, fazendo a ressalva de que o feito tramita 

sob o pálido da gratuidade da justiça.14. Sem custas.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120672 Nr: 1229-95.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ANTONELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFONICA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 
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SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:MT- 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:, LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS - 

OAB:

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como partes Angela 

Antonelo de Almeida e Vivo Telefônica do Brasil, (qualificados nos autos).

 2. Devidamente intimada, a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento da condenação às fls. 72/74-v°.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente concordou com os 

valores apresentados pela ré, bem como pugnou pelo levantamento dos 

valores às fls. 76.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Transitado em julgado, determino a transferência dos valores 

depositados às fls. 72/74-v°, para a conta informada na petição de fls. 76, 

visto que estes se encontram vinculados aos autos.

 7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

9. Custas e Honorários pela parte executada.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 4024-84.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA MUDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Marina Mudo Ramos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os d v f ocumentos de fls. 16/26. Em 

despacho inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 27/28).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela extinção da ação em razão da ausência de 

interesse processual fls. 30/44.

4. A requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 51/53.

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença 

prolatada em audiência, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 

57/61).

6. A parte requerida por sua vez, interpôs recurso de apelação 

requerendo em síntese, a extinção do feito, ante a ausência de interesse 

de agir (fls. 74/90).

7. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 98/104, que acolheu o entendimento esposado pelo STF 

e STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, sendo determinado 

o encaminhamento dos autos a este Juízo, para que seja realizada à 

intimação da parte autora para formalizar o requerimento administrativo 

junto ao INSS, bem como que houvesse o regular prosseguimento do feito.

8. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 

107/108).

9. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 110/133).

10. A parte autora apresentou impugnação à contestação reiterando os 

argumentos aludidos na exordial (fls. 145/146).

11. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 153/155).

12. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

13. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Marina Mudo Ramos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca garantir seu 

alegado direito de receber o benefício previdenciário referenciando em 

decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 14. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

15. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente era esposa do de 

cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 16. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

17. As testemunhas Wagner Roberto Alves de Santana e Jose Cicero dos 

Santos, afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este 

sempre trabalhou na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha Wagner Roberto Alves de Santana: “Declara 

que conhece a autora há 15 anos. Que ela já estava junto com o Sr. 

Damião. Que o falecido trabalha na Fazenda do Sr. Vermelhinho, no pé da 

serra de Nova Olímpia/MT. Que o falecido trabalhava na fazenda e tinha 

uma terrinha onde plantava. Que a autora era convivente com o falecido 

até sua morte. Que o falecido estava trabalhando quando faleceu na 

Fazenda. Que a autora passou dificuldades financeiras depois da morte 

do companheiro, já que ela não pode trabalhar por causa da saúde. Que o 

falecido nunca trabalhou na cidade e nem recebeu beneficio do governo 

etc. ” (fl. 154).

Depoimento da testemunha Jose Cicero dos Santos: “Declara que conhece 

a autora desde 1995. Que a autora já estava junto com o Sr. Damião. Que 

o falecido era agricultor. Que o falecido trabalhava em uma fazenda no pé 

da serra em Nova Olímpia/MT, onde ficou até o seu falecimento. Que o 

falecido plantava, cuidava de cerca. Que a autora sempre estava do lado. 

Que o falecido, à época da morte, ele morava na fazenda, mas que ele 

trabalhava na fazenda, já o Sr. Vermelhinho o levava. Que não sabe se 

autora passou dificuldade, mas acredita que sim. Que o falecido não 

trabalhou na cidade. Que não sabe se o falecido já recebeu um benefício 

do governo.”. Dada a palavra ao Advogado do autor, às suas perguntas 

assim respondeu: “Que o cidadão que se refere é Damião. Que 

vermelhinho era o chefe da Fazenda, Que na época do falecimento, ele 

ainda estava em relacionamento com a autora.” (fl. 155).

18. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
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terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 19. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

20. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

21. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2011, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 2009, ou seja, 02 (dois) anos após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 22. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

23. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

24. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido genitor, deve ter o seu pedido 

indeferido.

25. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

26. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106647 Nr: 5911-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PORTILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como partes Anderson 

Portilho da Silva e Banco do Brasil S.A, (qualificados nos autos).

 2. Devidamente intimada, a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento da condenação às fls. 54/54-v°.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente concordou com os 

valores apresentados pela ré, bem como pugnou pelo levantamento dos 

valores às fls. 56.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Transitado em julgado, determino a transferência dos valores 

depositados às fls. 54/54-v°, para a conta informada na petição de fls. 56, 

visto que estes se encontram vinculados aos autos.

 7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

9. Custas e Honorários pela parte executada.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51706 Nr: 2455-48.2011.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janir Araújo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Janir Araujo de Oliveira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/17. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fls. 18/19).

 3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela extinção da ação em razão da ausência de 

interesse processual fls. 20/34.

4. A requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 51/53.

5. Fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a sentença 

prolatada em audiência, julgando-se procedente o pedido inicial (fls. 

55/59v°).

6. A parte requerida por sua vez, interpôs recurso de apelação 

postulando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo (fls. 

67/79).

7. O presente feito foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, bem como relatado e votado, conforme acórdão 

encartado às fls. 91/95, que acolheu o entendimento esposado pelo STF e 

STJ no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240. O Tribunal 

Regional Federal anulou a sentença proferida de oficio, sendo determinado 

o encaminhamento dos autos a este Juízo, para que seja realizada à 

intimação da parte autora para formalizar o requerimento administrativo 

junto ao INSS, bem como que houvesse o regular prosseguimento do feito.

8. A parte requerente aportou cópia do indeferimento administrativo (fls. 

99/100).

9. A parte ré, devidamente intimada, apresentou contestação, pleiteando, 

em suma, pela improcedência da ação (fls. 103/110).

10. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte demandante, sendo que ao término do 

ato processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais, pugnando 

pelo aproveitamento de provas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 131/133).

11. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

12. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte 

ajuizada por Janir Araujo de Oliveira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, todos qualificados, em que a requerente busca 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciando em decorrência do falecimento de seu cônjuge.

 13. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, 

quanto requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo 

nosso), se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento 

morte, demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição 

de dependente de quem objetiva a pensão.

14. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de óbito demonstra que a Requerente era esposa do de 

cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 15. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, haja vista que as provas 

apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar a 

qualidade de segurado especial.

16. As testemunhas Carlos Teodoro dos Santos e Cicero dos Santos, 

afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que este sempre 

trabalhou na roça, alegando que:

Depoimento da testemunha Carlos Teodoro dos Santos: “Declara que 

conhece a autora há 25 anos. Que sabe por informações que a autora era 

casada com o Sr. Valdir. Que o tinha a filha Lucilene. Que o falecido 

trabalhava na roça. Que já trabalhou na Usina Itamarati,e depois em 

fazendas no Distrito de Novo Fernandópolis, cultivando lavoura, localizado 

no município de Barra do Bugres – MT. Que na época da morte do Sr. 

Valdir ele estava trabalhando na roça. Que o falecido ainda estava casado 

com a autora, na data de seu falecimento. Que o falecido exercia o 

trabalho sem o auxílio de maquinas ou empregados, todo trabalho manual. 

Que não sabe informar se o falecido trabalhou na cidade, Que não sabe 

informar se o falecido recebia algum beneficio previdenciário; Que a 

autora dependia da ajuda do Sr. Valdir para sobreviver” (fl. 132).

Depoimento da testemunha Cicero dos Santos: “Declara que conhece a 

autora há 10 anos. Que sabe por informações que a autora era casada 

com o Sr. Valdir. Que o casal teve mais de 02 filhos. Que o falecido 

trabalhava na lavoura. Que já trabalhou em Sitio no Distrito de Novo 

Fernandópolis, cultivando lavoura. Que a plantação era para a 

subsistência da família. Sitio localizado no município de Barra do Bugres – 

MT. Que na época da morte do Sr. Valdir ele estava trabalhando na roça. 

Que o falecido ainda estava em relacionamento com a autora. Que o 

falecido exercia o trabalho sem o auxílio de maquinas ou empregados, 

todo trabalho exercido manualmente. Que não sabe informar se o falecido 

trabalhou na cidade, Que não sabe informar se o falecido recebia algum 

beneficio previdenciário; Que a autora dependia da ajuda do Sr. Valdir 

para sobreviver financeiramente; Dada a palavra ao Advogado do autor, 

às suas perguntas assim respondeu: Que a situação financeira da autora 

após o falecimento do Sr. Valdir, tornou-se pior.” (fl. 133).

17. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 18. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

19. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

20. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2011, quando o óbito de seu 

companheiro ocorreu no ano de 1999, ou seja, 12 (doze) anos após seu 

falecimento, demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, 

diante do lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 21. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 
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partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

22. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

23. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido genitor, deve ter o seu pedido 

indeferido.

24. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

25. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

26. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109013 Nr: 1154-90.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:3947

 Vistos,

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como partes Leandro de 

Souza Cesario e Lojas Renner S.A, (qualificados nos autos).

 2. Devidamente intimada, a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento da condenação às fls. 44/46.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente concordou com os 

valores apresentados pela ré, bem como pugnou pelo levantamento dos 

valores às fls. 51/52.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Transitado em julgado, determino a transferência dos valores 

depositados às fls. 44/46, para a conta informada na petição de fls. 51/52, 

visto que estes se encontram vinculados aos autos.

 7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

9. Custas e Honorários pela parte executada.

 10. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

11. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119438 Nr: 480-78.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS - IMPORT. EXPORT. E DISTR. DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICO S.A, BANCO LOSANGO S.A - BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos 

Morais ajuizada por João Antonio dos Santos em face de 

DismoBras-Import., e Export. e Distr. De Móveis e Eletrodomésticos S.A – 

CITY LAR e Banco Losango S.A – Banco Multiplo, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe, requerendo, em síntese, que seja declarado inexistente 

o débito junto às empresas requeridas, assim como a CONDENAÇÃO das 

requeridas a compensar o dano moral no importe R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Narra à parte autora, que ao tentar realizar um empréstimo 

financeiro junto ao Banco do Brasil, porém, não fora possível realizar o 

empréstimo, alegando ainda que, deslocou-se até um estabelecimento 

credenciado, momento em que fora informado que seu nome estava 

negativado, em virtude de uma parcela vencida em 19/10/2013, referente à 

compra realizada na loja City Lar. Considerando irregular e indevida a 

cobrança, bem como irresignada com as restrições feitas perante os 

órgãos de proteção de crédito, buscou o Poder Judiciário para tentar 

resolver a contenda, requerendo a indenização por dano moral. 

Devidamente citada, em sua defesa a requerida City Lar, alega a 

ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, devendo ser excluído da 

lide, razão pela qual pleiteia a extinção do processo sem resolução do 

mérito. Já o outro requerido Banco Losango S.A, alega que não praticou 

ato ilícito, sendo devida a cobrança, bem como a negativação, pugnando 

pela improcedência da ação. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo 

a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes 

os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 
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enquanto tais. A requerente alega que, todas as parcelas foram 

devidamente quitadas, aduzindo ainda que, teve seu nome indevidamente 

negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Porquanto, a inclusão 

é totalmente indevida. Cuidando a hipótese vertente de relação de 

consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da 

prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se baseia na 

necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A 

Demandada limita-se a narrar fatos e apresentar a peça de bloqueio sem 

as provas necessárias. A sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que não houve 

débito que ensejasse a inclusão do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito, haja vista que a dívida, objeto da presente ação, fora 

devidamente satisfeita, consoante documento acostado às fls. 16. 

Ademais, diante dessa situação, o Código de Defesa do Consumidor, 

preleciona em seu artigo 14, que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores. Nesse sentido, trago à baila o seguinte 

julgado: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR NO SPC. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. CRITÉRIOS PARA O 

ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PARTICULARIDADES DO 

CASO E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. Configura dano moral a 

inscrição irregular do nome da parte nos bancos de dados dos órgãos 

controladores do crédito, independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pelo lesado, ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à 

sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas 

resultantes desse fato. O valor da indenização do dano moral deve ser 

arbitrado pelo juiz de maneira a servir, por um lado, de lenitivo para a dor 

psíquica sofrida pelo lesado, sem importar a ele enriquecimento sem causa 

ou estímulo ao abalo suportado; e, por outro lado, deve desempenhar uma 

função pedagógica e uma séria reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a 

recidiva. Comprovados a conduta e o dano, sua responsabilidade somente 

pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes. Assim, o 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Os fatos 

narrados na peça da parte Autora demonstram a ocorrência do dano 

imaterial, conforme suso apresentado. A conduta abusiva da Ré resultou 

na inclusão indevida, do nome do requerente, junto aos órgãos de 

proteção. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência. Com efeito, atente-se 

quanto à perda do tempo útil despendido pela parte Autora, na busca de 

uma solução do problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. A inserção ou manutenção ilegítima do nome do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito gera dano moral, bem como que deve 

ser considerado como um dos parâmetros para fixação de indenização 

por dano moral, em caso de negativação do nome do consumidor junto a 

cadastros de inadimplentes, o tempo de permanência neste cadastro. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto, descaso na solução do problema, 

até porque, o dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a 

imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, 

dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que 

norteiam nossa sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de 

sanção indenizatória moral ao requerido. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulados na exordial para: declarar a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS objeto 

da lide e determinar que a parte Ré se ABSTENHA de cobrá-los de 

qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação 

do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem; - condenar a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, 

bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113687 Nr: 3901-13.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO ESPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT-10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo, em síntese, omissão na 

r. sentença de fls. 238/239-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Tendo em vista a interposição de recurso às fls. 242/150-v°, o recebo 

no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) 

recorrido(s) ser(em) intimado(s) para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal.

6. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 114143 Nr: 4205-12.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIO ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO c/c PEDIDO LIMINAR, 

embasada nas disposições no Decreto Lei 911/1969, proposto por BANCO 

HONDA S/A em face de MACIO ROBERTO SOARES, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

2. Narra a exordial, que na data de 18/02/2015, as partes celebraram um 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor de 

R$ 15. 520,32 (quinze mil quinhentos e vinte reais e trinta e dois 

centavos), para ser restituído por meio de 48 parcelas mensais e 

consecutivas.

3. Informa, todavia, que a parte requerida não efetuou o pagamento, e 

tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em 

mora, fato que acarreta o vencimento antecipado da dívida.

 4. Desse modo requereu, liminarmente, o deferimento da busca e 

apreensão do veículo alienado, julgando-se, ao final, procedente o pedido 

para consolidar o domínio e a posse plena em suas mãos.

5. A inicial de fls. 05/08, colacionou os documentos de fls. 09/55.

6. Liminar deferida às fls. 56/56v°.

7. A liminar fora cumprida, lavrando-se auto de busca e apreensão e 

depósito (fls. 84/86).

8. Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e Decido.

9. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO c/c PEDIDO LIMINAR, 

embasada nas disposições no Decreto Lei 911/1969, proposto por BANCO 

HONDA S/A em face de MACIO ROBERTO SOARES, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

10. As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o 

justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, 

"o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento 

de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos 

autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente 

protelatórias" (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/SP, Rel. Min. Castro Filho).

11. Em análise aos autos, denota-se que a presente demanda pauta-se na 

resolução do instrumento de “Cédula de Crédito Bancário” com Reserva de 

Domínio, ante o inadimplemento por parte da requerida nas obrigações 

assumidas.

 12. Com efeito, é certo que as partes firmaram contrato de financiamento 

com cláusula de reserva de domínio, tendo em vista o contrato de fls. 

41/44, ao passo em que o requerido encontra-se em mora, conforme se 

depreende da notificação extrajudicial efetuada às fls. 45.

13. Encontra-se provada a inadimplência do réu quanto ao pagamento das 

prestações referentes ao contrato de compra e venda com reserva de 

domínio que acompanha a inicial, o que faz precária a posse que o réu tem 

sobre o objeto deste mesmo instrumento contratual, descrito na inicial.

14. Conforme disposto no artigo 521 do Código Civil, na venda com 

reserva de domínio, o vendedor reserva-se na propriedade do bem, ao 

passo que o comprador detém apenas a posse do bem, ainda que animus 

domini.

15. Desta feita, pode o vendedor, na hipótese de inadimplemento, 

recuperar a posse da coisa vendida, conforme previsão da parte final do 

artigo 526 do Código Civil.

16. Por outro lado, a ré não trouxe recibo que pudesse demonstrar o 

adimplemento integral de suas obrigações e afastar, assim, a pretensão 

deduzida na inicial. Outrossim, ressalta-se que a demandada não logrou 

êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do 

autor (ex vi do disposto no art. 373, inc. II, NCPC).

17. Destarte, não resta alternativa senão a procedência da ação.

18. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Pedido contido na exordial, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro 

rescindido o contrato de financiamento com reserva de domínio pactuado 

entre as partes e concedo à autora a reintegração definitiva na posse do 

bem móvel apreendido às fls. 84/86, sendo que havendo créditos retidos 

e/ou excedentes a devolver, tais poderão ser apurados em eventual fase 

de liquidação (art. 527, do C.C.).

 19. Condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 8º, do Código de Ritos.

20. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

21. No caso de pendência de recolhimento de custas, proceda-se de 

acordo com o Item 2.14.11 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (CNGC).

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125965 Nr: 4167-63.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, EDS, ANGELA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Enderson Silva e Evillyn da Silva, representados 

por sua genitora Angela de Souza Silva, em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que os requerentes buscam 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu genitor.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/33. Em despacho 

inaugural fora ordenada a citação do réu (fl. 34).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação fls. 35/44v°.

4. O Requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 50/53.

5. Às fls. 55 fora designada audiência.

 6. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O réu, 

por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls.60/62).

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

7. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte ajuizada por Enderson Silva e Evillyn da Silva, representados 

por sua genitora Angela de Souza Silva, em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social-INSS, todos qualificados, em que os requerentes buscam 

garantir seu alegado direito de receber o benefício previdenciário 

referenciado em decorrência do falecimento de seu genitor.

8. De acordo com o artigo 74, incisos I e II, da Lei n° 8.213/1991, “a pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida 

até noventa dias depois deste (inciso I) ou do requerimento, quanto 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior (inciso II)” (grifo nosso), 

se preenchidos os seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e, condição de 

dependente de quem objetiva a pensão.

9. Em relação ao segundo requisito, desnecessário maiores delongas, eis 

que a certidão de nascimento demonstra que os Requerentes são filhos 

do de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica da Requerente, 

presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n° 8.213/1991.

 10. Porém, quanto ao primeiro requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar a 

qualidade de segurado especial de seu falecido genitor, haja vista que as 

provas apresentadas por ela não são aptas o suficiente para demonstrar 

a qualidade de segurado especial.

11. As testemunhas Mario Aparecido dos Santos e João Medina 

Rodrigues, afirmaram que conheceram o de cujus, há muitos anos e que 

este sempre trabalhou na roça, alegando que:

 Depoimento da testemunha Mario Aparecido dos Santos: “Declara que 

conhece a autora há mais de 15 anos. Que a representante morou com o 

conhecido Padre, tendo filhos com este; Que na época do falecimento do 
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Sr. Padre, a representante dos autores e este ainda conviviam juntos. Que 

atualmente o pai dos autores é falecido. Que o falecido, sempre trabalhou 

em área rual, nas lavouras e roça, trabalhando no Sitio da Dona Benta e 

depois na comunidade São Francisco de Assis de propriedade do Sr. José 

Maria Alves no Município de Porto Estrela –MT, trabalhando desenvolvendo 

atividades braçais tais com: roça, lavoura e plantava arroz, milho, feijão 

mandioca, criava galinha, para a subsistência da familia; Que não sabe 

informar a data exata de falecimento do Sr. conhecido como Padre; Que o 

falecido nunca teve maquinários ou empregados, sempre trabalhando de 

modo braçal. Que após o falecimento do pai, seus filhos (autores) e a 

representante passaram por dificuldades financeiras, pois o falecida era 

quem mantinha a despesa da familia; Que os autores dependiam da ajuda 

do falecido para sobreviver”. Dada a palavra ao Advogado do autor, às 

suas perguntas assim respondeu. “Que a comunidade São Francisco de 

Assis também é conhecida como comunidade Pé de Galinha.” (fl. 61).

Depoimento da testemunha João Medina Rodrigues: “Declara que conhece 

a autora há mais de 15 anos. Que a representante não é casada; Que a 

representante dos autores, possui três filhos. Que atualmente o pai dos 

autores é falecido. Que o falecido era conhecido com o nome de Padre, e 

este sempre trabalhou em lavouras e roça, trabalhando na comunidade Pé 

de Galinha no Município de Porto Estrela –MT, trabalhando desenvolvendo 

atividades braçais tais com: roçava pasto, lavoura e plantava arroz, milho, 

Banana; Que o Sr. conhecido como Padre faleceu há mais de três anos; 

Que o falecido nunca teve maquinários ou empregados, sempre 

trabalhando de modo braçal. Que após o falecimento do pai, seus filhos 

(autores) e a representante passaram por dificuldades financeiras; Que 

os autores dependiam da ajuda do pai para sobreviver;” (fl. 62).

 12. Segundo o art.12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado especial:

Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

14. Analisando os documentos juntados pela autora na inicial, concluo que 

estes não são aptos como início de prova material para demonstrar a 

atividade rural exercida pelo de cujus, muito menos o lapso temporal de 

exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o requerido em 

afirmar que a autora não comprovou o exercício de atividade rural e nem a 

atividade durante o período legal.

15. Ademais, a parte autora ajuizou ação previdenciária almejando pensão 

por morte tão somente no ano de 2017, quando o óbito de seu genitor 

ocorreu no ano de 2016, ou seja, 01 (um) anos após seu falecimento, 

demonstrando, assim, ausência de dependência financeira, diante do 

lapso temporal existente entre o evento morte e o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado.

 16. Devo consignar que a autora não preenche o requisito comprobatório 

de exercício em atividade rural em regime de economia familiar, como exige 

a lei, posto que, não ficou comprovado o período de carência, bem como o 

vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a ausência de documentos 

para confirmar tal atividade. Neste caso é forçoso afirmar que a parte 

autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em razão de não preencher os 

requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

17. A jurisprudência é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

18. Assim, não conseguindo a parte Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido genitor, deve ter o seu pedido 

indeferido.

19. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.

20. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais 

arquivem-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46749 Nr: 2915-69.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 187-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 183/184, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 
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descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126730 Nr: 4577-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se a presente Ação Previdenciária para Concessão de Pensão 

por Morte com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Eunice Silveira 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, 

em que o requerente busca garantir seu alegado direito de receber o 

benefício previdenciário referenciado em decorrência do falecimento de 

seu esposo.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/22. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fl. 23/23v°).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo, em síntese, a improcedência do pedido inicial fls. 24/28.

4. A requerente apresentou impugnação à contestação reiterando os 

argumentos aludidos na exordial fls. 34/35.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento às fls. 41/43 foram 

ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao 

término do ato processual o causídico apresentou alegações finais 

remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada.

6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. A concessão do benefício de pensão por morte aos dependentes do 

segurado falecido pressupõe: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de 

segurado do falecido à data do óbito; c) que os dependentes sejam 

aqueles assim considerados pelo art. 16 da Lei 8.213/91, sendo que, para 

os indicados no inciso I do referido dispositivo legal a dependência 

econômica é presumida, devendo ser comprovada, em relação aos 

demais.

8. A concessão do benefício de pensão por morte independe do período 

de carência, ou seja, não há tempo mínimo de contribuição para o direito à 

concessão do benefício, sendo necessária somente a comprovação da 

condição de segurado do falecido.

9. Em relação ao primeiro e terceiro requisito, desnecessário maiores 

delongas, eis que a certidão de óbito (fl. 20) demonstra que a Requerente 

era esposa do de cujus, sendo, portanto, a dependência econômica do 

Requerente, presumida, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 

8.213/1991.

10. Porém, quanto ao segundo requisito, analisando detidamente os autos, 

concluo que a Requerente não logrou êxito em demonstrar a qualidade de 

segurado especial do falecido, haja vista que as provas apresentadas por 

ela indicam que ele não poderia ser considerado segurado especial.

11. Isso porque a análise dos documentos que escoltam a inicial para fins 

de sua validação como início de prova material do labor rural alegado tem 

como parâmetro as disposições contidas no art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91.

12. Assim, para que sejam positivamente valorados, tais documentos 

devem ser dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, 

não se enquadrando em tal situação aqueles documentos que, 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao 

implemento do requisito etário, deixam antever a possibilidade de sua 

obtenção com a finalidade precípua de servirem como meio de prova em 

ações previdenciárias.

13. É importante ainda ser registrado que mesmo os documentos que em 

regra são admitidos como início de prova material do labor rural alegado 

passam a ter afastada essa serventia, quando confrontados com outros 

documentos que ilidem a condição campesina outrora demonstrada.

14. É o que ocorre, por exemplo, quando apenas o óbito (ocorrido em 

13/08/2016) o qual afirma que a autora convivia maritalmente com o de 

cujus, demonstrando, já que não há início algum de prova material apta a 

demonstrar o exercício de atividade rural do falecido, sob o regime de 

economia familiar, por tempo suficiente à carência e, ausente o início de 

prova material, a prova testemunhal produzida não pode ser 

exclusivamente admitida para reconhecer o tempo de exercício de 

atividade urbana e rural (STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 27). Assim 

como, não consta nos autos documentos que indicam a profissão do 

falecido. Consta, ainda, no sistema CNIS a informação de que o falecido 

estava em gozo de Amparo Social ao Idoso desde 01/02/2007 até a data 

de seu óbito, conforme se depreende do documento de fl.30.

 15. Em princípio, a percepção de benefício assistencial, de caráter 

personalíssimo, não induz à pensão por morte. Contudo, se no momento 

do óbito, o falecido reunia os requisitos necessários para ser considerada 

segurada especial, inclusive para recebimento de aposentadoria por idade 

ou por invalidez rural, a percepção de tal benefício não impede o 

deferimento de pensão por morte aos seus dependentes. Este, contudo, 

não é o caso dos autos.

16. Não há sequer alegação de que o falecido tenha cessado as 

atividades em razão da incapacidade que embasou a concessão do 

benefício assistencial. Não detendo a qualidade de segurado e não 

havendo prova de que teria direito a outro benefício previdenciário, não é 

possível a concessão de pensão por morte a seus dependentes.

 17. Ainda, o recebimento de LOAS pelo falecido poderia conduzir ao 

entendimento de que, desde então, ela já não mais reunia condições de 

exercer atividade laborativa, confirmando a tese do INSS de que realmente 

não se manteve no trabalho campesino até à época da morte, o que, 

constituiria óbice à concessão do benefício pensão por morte, diante da 

perda da qualidade de segurado, nos termos do §2º do art. 102 da Lei n.º 

8.213/91.

18. Outrossim, para que sirvam como início de prova material do labor rural 

alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao implemento do 

requisito etário, deixam antever a possibilidade de sua obtenção com a 

finalidade precípua de servirem como instrumento de prova em ações de 

índole previdenciária.

 19. Os documentos que em regra são admitidos como início de prova 

material do labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, 

quando confrontados com outros documentos que ilidem a condição 

campesina outrora demonstrada.

20. Dessa forma, ausente o início de prova material, a prova testemunhal 

produzida não pode ser exclusivamente admitida para reconhecer o 

exercício de atividade rural (STJ, Súmula 149 e TRF1, Súmula 27).

21. Assim, não conseguindo a Requerente provar a qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo, deve ter o seu pedido 

indeferido.

22. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial do de cujus.

23. Sem custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da 

justiça.

24. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

 P.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94282 Nr: 3896-59.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 130-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 125/126, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

7. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109006 Nr: 1147-98.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Francisco Gonzaga, devidamente qualificado nos autos, propôs “AÇÃO 

DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/52. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 67/68).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 73/84v°).

 4. Às fls. 85/89, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 91 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 94/96).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 61 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, Jose 

Julio Ferreira e Francisco Jose Bernardo, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Jose Julio Ferreira: ““Declara que 

conhece o Requerente desde 1986. Que quando conheceu o autor, ele 

morava na área rural, na Fazenda São Jose, município de Nova 

Olímpia-MT; Que o autor também já trabalhou na Fazenda Cicília, no mesmo 

município Que nas fazendas o autor criava galinhas, vaca, porco, plantava 

arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que hoje o autor 

reside na Fazenda São Jose, onde continua a trabalhar. Que na Fazendo 

o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) a testemunha assim 

manifestou. “Que observa o autor mexer com seringa, atividade em que 

trabalha há aproximadamente 20 anos, além disse ele tem a roça, onde 

planta” (fl. 95).

Depoimento judicial da testemunha Francisco Jose Bernardo: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando 

conheceu o autor, ele morava na área rural, na Fazenda Santa Cicília, 
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município de Nova Olímpia-MT; Que o autor também já trabalhou na 

Fazenda São Jose, onde mora até hoje; Que na fazenda o autor, além de 

mexer principalmente com seringa, criava galinhas, vaca, porco, plantava 

arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que hoje o autor 

continua morando e trabalhando na Fazenda São Jose. Que na Fazendo o 

autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) a testemunha assim 

manifestou. “Que conhece a região da Fazenda São Jose; Que via o autor 

tocando a roça, plantando mandioca, abacaxi e mexendo com a seringa”. 

(fl. 96).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Francisco 

Gonzaga; 1.a. CPF n. 352.496.501-63; 1.b. Nome da mãe: Donina Regina 

Paulo; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 08.05.2017 (data da citação - fl. 68); 4. Renda mensal 

inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Venezuela, n 

170, Bairro Jardim São João, Município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 2688-84.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 170/170-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117536 Nr: 6319-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Maria das Dores Alves Batista, qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), 

alegando, em síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre 

se dedicou aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem 

como, preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/30. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 31/2).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 39/45).

 4. A parte autora fora devidamente intimada para apresentar impugnação 

à contestação, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de fls. 50.

5. Às fls. 51 fora designada audiência, feito o pregão e aberta a audiência, 

fora constatada a ausência da parte autora e da parte requerida, apesar 

de terem sido intimados às fls. 52/54.

6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte da autora, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 47v°), o que contradiz, portanto, as alegações da 

peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

11. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 12. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 
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individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 13. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 14. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

15. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Maria das Dores Alves Batista em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

17. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

18. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124223 Nr: 3339-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIA FRANCISCO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Hercilia Francisco Rosa, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/26. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 27/27v°).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 34v°/46v°).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 48/51).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 58/60).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Francisco Tito de Oliveira e Severino Pereira 

Duarte que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Francisco Tito de Oliveira: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos); Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio, de propriedade do 

Sr. Arthur, município de Porto Estrela-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e de sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside na Comunidade próximo a cidade de Porto 

Estrela-MT; Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 59).

Depoimento judicial da testemunha Severino Pereira Duarte: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos); Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sítio, de propriedade do 

Sr. Arthur, município de Porto Estrela-MT; Que desde que conhece a 

autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava 

galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças 

tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua 

subsistência e quando vendia era para despesa da família; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na Comunidade 

próximo a cidade de Porto Estrela-MT; Que na Fazendo a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. (fl. 60).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte de seu cônjuge, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 30/33v°), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 
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especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Hercilia Francisco Rosa em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127494 Nr: 5014-65.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CILENE DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Maria Cilene da Conceição, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), alegando, em 

síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre se dedicou 

aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem como, 

preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/35. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 36).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 38v°/42v°).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 46/51).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 58/60).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Benedita Santana da Silva e Mateus 

Coradelli que conhecem a parte requerente há muitos anos, alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Benedita Santana da Silva: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 18(dezoito) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Antônio Conselheiro, perto do Município de Tangara da Serra- MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, plantava mandioca, trabalhou na 

Seringa, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no Assentamento são José no Município 

de Nova Olímpia- MT. Que na Fazenda a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade, mas 

há muito tempo teve a carteira assinada”. (fl. 59).
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Depoimento judicial da testemunha Mateus Coradelli: ““Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 16(dezesseis) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento 

Antônio Conselheiro, perto do Município de Tangará da Serra-MT e depois 

foi morar em Rondonópolis e outras fazendas naquela região; Que desde 

que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que no 

Assentamento a autora plantava milho, roça e cultivava, para sua 

subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a 

autora reside no Assentamento são José no Município de Nova Olímpia- 

MT, mornado e trabalhando sozinha. Que na Fazenda a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que não sabe informar se a autora 

trabalhou na cidade” (fl. 60).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos por 

parte da autora, conforme se extrai dos documentos acostados pelo 

Instituto requerido (fls. 43v°/44v°), o que contradiz, portanto, as alegações 

da peça vestibular. Sendo assim, não restou comprovada a atividade rural 

exercida, tal como fora sustentado pela parte demandante, evidenciando 

que a pretensão inicial não merece ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Maria Cilene da Conceição em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130393 Nr: 6770-12.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEZITO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a autora era genitora da falecida e que os 

demais herdeiros, concordam que o levantamento seja feito por ele, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Mailson da Silva Oliveira o levantamento da importância depositada junto à 

Caixa Econômica Federal e na Cooperativa de Crédito - Sicredi, em nome 

da de cujus, anotando-se que em havendo herdeiro(s) menor(es), sua 

cota parte deverá ser investida na sua formação social, educação, saúde; 

profissionalização; habitação e sustento. 13. Expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal e à Cooperativa de Crédito - Sicredi para que informe 

os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com a 

informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor das 

requerentes, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113566 Nr: 3821-49.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Maria Aparecida da Silva, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE”, em face do “INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, 

uma vez que sempre exerceu atividades rurícolas em regime de economia 

familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/28. Em despacho 

inaugural, fora determinada a citação da parte requerida (fl. 29).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 32/44).

 4. Às fls. 47/52, o patrono da parte autora apresentou impugnação à 

contestação, reiterando os argumentos aludidos na peça inaugural.

5. Às fls. 54 fora designada audiência. Durante a audiência de instrução e 

julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora, 

sendo que ao término do ato processual o (a) causídico (a) apresentou 

alegações finais remissivas. O réu, por sua vez, não compareceu a 

solenidade aprazada (fls. 59/61).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 58 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial. Importante frisar que o Instituto 

requerido não aportou documentos que demonstrem vínculos 

empregatícios urbanos, restando, assim, evidenciado sua atividade como 

rural, sendo comprovada a carência exigida pela lei para a concessão do 

benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Walton Moreira Vitor e Rofino Sebastião da Silva, nas quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à 

data em que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, 

alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha Walton Moreira Vitor: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento, no 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece o autor, este 

sempre trabalhou na roça; Que no Assentamento o autor criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor ainda reside no 

Assentamento; Que no Assentamento o autor nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade”. (fl. 60).

Depoimento judicial da testemunha Rofino Sebastião da Silva: “Declara que 

conhece a Requerente há aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando 

conheceu a autora, ela morava na área rural, no Assentamento, no 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que no Assentamento a autora criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora ainda reside no 

Assentamento; Que no Assentamento a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 

61).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria 

Aparecida da Silva; 1.a. CPF n. 503.028.091-04; 1.b. Nome da mãe: 

Francisca Madalena de Jesus; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 29.08.2016 (data da citação - fl. 

36); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Assentamento PA- Ema, lote n° 18, Município de Barra do 

bugres-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104779 Nr: 4641-05.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES MONTE SIAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de COLCHÕES MONTE SIÃO LTDA e Outros, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 27), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

 7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128944 Nr: 5937-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAUANE VITORIA DA GUIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, contradição na r. 

decisão de fls. 22.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126923 Nr: 4684-68.2017.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, VALDIR 

CASTORINO DECOL, JOSE ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.9. Custas 

e honorários na forma pactuada entre as partes.10. Certificado o trânsito 

em julgado, oficie-se o Cartório de Registro competente a fim de que 

proceda com a substituição do nome do pai registral Valdir Castorino Decol 

pelo genitor biológico José Roberto dos Santos, assim como inclua o nome 

da avó paterna Sra. Mari José Conceição dos Santos no assento registral 

do menor Luiz Felipe Alves dos Santos Decol, e ainda, exclua o 

patronímico Decol da certidão de nascimento do infante, passando, 

portanto, a se chamar Luiz Felipe Alves dos Santos. 11. Após, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.P. I. Cumpra-se

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107708 Nr: 369-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DA SILVA REIS, Cpf: 

03561733131, Rg: 2159520-8, Filiação: Paulo dos Reis e de Maria do 

Bandespacho da Silva Reis, data de nascimento: 12/09/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-9626-0881. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A - Sentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional:Posto isso, julga-se 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o 

fim de condenar o acusado Marcelo da Silva Reis, qualificado, pela prática 

da infração penal prevista no art. 157, caput, do Código Penal em que 

figura como vítima Emilly Vitória Buques, aplicando ao caso a nova lei 

benéfica de nº 13.654/2018.Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, 

passa-se fazê-lo. À culpabilidade é normal para a espécie. A acusada não 

registra antecedentes (STJ, 444) e a conduta social não foi objeto de 

prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Inviável 

também aferir a personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na 

matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas 

circunstâncias também não fogem da normalidade eis que se prestaram a 

circunstanciar o roubo, consequências do crime sendo certo que o 

prejuízo não se pode ser sopesado por se tratar de produtos segurados 

e, por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribui para o 

evento. Assim, fixa-se a pena base em quatro anos de reclusão e dez 

dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão – 

STJ – 545 -, curvando-se a sumula 231/STJ, de modo a fixar a provisória 

em quatro anos de reclusão e dez dias multa. Ausentes causas de 

aumento – até pela revogação do inciso I do art. 157, §2º do CPB na forma 

da Lei 13.654/2018 - ou de diminuição, a pena definitiva é fixada em 

04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO 

(CP, art. 33, §2º ‘c’ e §3º) e 10(dez)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 

do salário mínimo vigente(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos (CP, art. 49, 

§1º) à época dos fatos. Inviável a substituição por restritiva ou sursis 

penal porque descumprido o requisito objetivo e por ser crime praticado 

mediante grave ameaça. Restituam-se os eventuais objetos ainda 

apreendidos ao legítimo proprietário. É o caso de decretar a custódia 

cautelar da acusada. A autoria e materialidade restaram assentadas na 

sentença penal condenatória. O periculum liberdade é ululante por se 

tratar de acusado que possui os diversos registros criminais e, inclusive, 
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por crimes patrimoniais, o que evidencia a reiteração criminosa. Por outro 

lado, exsurge a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei 

penal porque não manteve endereço atualizado nos autos. Assim, forte 

nos arts. 312 e 387, §1º do CPP, decreta-se a custódia cautelar de 

Marcelo da Silva Reis. Expeça-se mandado de prisão preventiva (CPP, 

285-A). Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, o Juízo subscreve o 

entendimento de que é imprescindível a intervenção do ofendido para se 

fixar o valor mínimo de indenização, mormente por versar sobre direito 

disponível que não justifica a postulação ministerial. Nas providências 

finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes. 

Intime-se o acusado via edital na forma do art. 392 do CPP. Na forma do 

art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, suspendendo a exigibilidade porque assistido pela 

DPE (CPC, 98, §3º). Após do trânsito em julgado, lance-se-lhe o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os 

autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e despesas processuais, 

cientificando, após, às partes. Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, 

observado o eventual período que os acusado permaneceram 

custodiados para fins de detração (CPP, 387, §2º). Comunique-se ainda 

ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais 

para os fins do art. 15, inciso III da Constituição Federal. Comunique-se 

ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e 

Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. 

Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 05 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128889 Nr: 5906-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, LUCIANO 

JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, Cpf: 

03274644102, Rg: 2133973-2, Filiação: Onofre Pereira da Silva e Mara 

Maia de Souza Gonzaga, data de nascimento: 07/01/1990, brasileiro(a), 

natural de Ouro Preto do Oeste-RO, convivente, braçal. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos de Inquérito Policial que, no dia 

07/05/2017, por volta de 12H00 os denunciados Josimar de Souza Pereira, 

vulgo Jô, e Luciano Joaquem da Silva, de maneira consciente e voluntária, 

em liame subjetiv e relevância causal da conduta, subtraiu, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel, sendo que a subtração consiste em um botijão 

de gás, dois ventiladores, duas panelas elétricas, uma cafeteira, dois 

ferros de passar, um rádio relógio, entre otros pertences de menor valor. 

Ante o exposto, os acusados foram denunciados pela conduta tipificada 

no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. A denúncia foi 

recebida no dia 02 de agosto de 2018.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Antes de determinar a citação do 

acusado Josimar de Souza Pereira por edital, oficie-se diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação acerca de 

estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 

1.376, §1°, CNGC).II –Em caso negativo a informação anterior, 

determina-se a citação por edital do acusado JOSIMAR DE SOUZA 

PEREIRA, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as exigências 

dispostas no art. 363 do CPP.III –Decorrido o prazo de presunção de 

conhecimento da citação e de apresentação da resposta sem providência 

pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido o acusado 

JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA foi citado por edital, e não compareceu para 

responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com fundamento 

no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o processo e o 

curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo prescricional previsto 

para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo de 12 anos, 

de acordo com o art. 109, III, do CPB.V – Passa-se à análise da prisão 

preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado encontra-se 

atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular 

instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando 

ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação. 

Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juízo já 

que as duas tentativas de citação, em endereços diversos, restaram 

infrutíferas.Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao 

decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a 

garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução criminal diz 

com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, 

no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do 

acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, 

que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar 

a prisão preventiva .”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE 

INDEFERE PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 

EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO 

DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA 

GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser 

decretada a prisão preventiva do acusado que, apesar de ciente dos 

deveres de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que 

fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia autorização do 

Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias tentativas dos 

serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que evidencia o intuito 

do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar à aplicação da lei, 

legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar 

extrema de privação da liberdade. (RESE 77006/2015, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste sentido, eis o recente 

julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 

DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE 

PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 
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evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado JOSIMAR DE 

SOUZA PEREIRA.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às 

autoridades competentes para a captura e perfazendo seu cadastro no 

BNMP 2.0 do CNJ.Oficie-se à Secretaria de Segurança Púbica SENASP 

para efetuar a inscrição do acusado na Rede INFOSEG.Efetuada a prisão, 

voltem os autos conclusos para realização de audiência de custódia, nos 

termos do Provimento 12/2017-CM.Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública 

local para que preste informações acerca do exame datiloscópico 

realizado no réu Luciano Joaquim da Silva/Fernando Borges 

Ferreira.Cumpra-se expedindo o necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE 

DE MANDADO E OFÍCIO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 06 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143729 Nr: 7117-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RUFINO DIAS, brasileiro(a), 

caseiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: S. A. B. F. requer a aplicação de medidas protetivas 

previstas na Lei n.º 11.340/06 em virtude de agressões físicas e verbais 

supostamente perpetradas por Francisco Rufino Dias. O pedido teve 

acolhimento parcial sob a seguinte fundamentação: “[...] Em que pese o 

estágio inicial das investigações, há indícios de que realmente a 

requerente está sendo vítima de violência doméstica, com ofensas à sua 

integridade física e moral, de sorte que caracterizadas estão as hipóteses 

do art. 7º, I e II, da Lei n.º 11.340/06. Merece especial valoração a 

narrativa da vítima, pois procurou as autoridades constituídas, em que 

pese a exposição daí advinda, sendo de se concluir que, se tomou tal 

atitude, é porque está passando por infortúnios em virtude da eventual 

conduta do pretenso agressor. Demais disso, as medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, por força da expressa previsão no art. 9º, 

§2º, têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da 

ofendida, impondo tal obrigação ao Estado Juiz. [...]Portanto, o contexto 

fático autoriza e recomenda a imposição das medidas protetivas previstas 

na Lei n.º 11.340/06, as quais devem se cingir neste momento àquelas 

postuladas pela requerente, com EXCEÇÃO da suspensão da 

posse/restrição do porte de armas e separação de corpos, pois não há 

prova pré-constituída acerca da necessidade. [...]Posto isso, com 

fundamento nos arts. 18, I e 22 da Lei n.º 11.340/06, APLICA-SE ao 

pretenso agressor as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: (a) 

proibição de aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, 

além do limite mínimo de 200 (duzentos) metros; (b) proibição de realizar 

contato com a ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação; (c) vedação de frequentar a residência e trabalho, 

residência de parentes e o local de trabalho da ofendida; [...]”.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –S. A. B. F. requer a aplicação de 

medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/06 em virtude de 

agressões físicas e verbais supostamente perpetradas por Francisco 

Rufino Dias.O expediente veio instruído com o registro da ocorrência e 

pedido de adoção das seguintes medidas protetivas: a) suspensão da 

posse/restrição do porte de armas; b) aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; c) contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de 

comunicação; d) frequentação dos seguintes locais: residência e local de 

trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; e) separação de corpos. II –O pedido merece acolhimento 

parcial.Em que pese o estágio inicial das investigações, há indícios de que 

realmente a requerente está sendo vítima de violência doméstica, com 

ofensas à sua integridade física e moral, de sorte que caracterizadas 

estão as hipóteses do art. 7º, I e II, da Lei n.º 11.340/06.Merece especial 

valoração a narrativa da vítima, pois procurou as autoridades constituídas, 

em que pese a exposição daí advinda, sendo de se concluir que, se tomou 

tal atitude, é porque está passando por infortúnios em virtude da eventual 

conduta do pretenso agressor.Demais disso, as medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, por força da expressa previsão no art. 9º, 

§2º, têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da 

ofendida, impondo tal obrigação ao Estado Juiz.De conseguinte, a 

natureza jurídica das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria 

da Penha, possuem nítida feição inibitória, constituindo-se em importante 

aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, 

garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela 

norma (STJ - AgRg no REsp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017).Nesse contexto e na linha da literatura, são, portanto, 

medidas cautelares inominadas que visam garantir direitos fundamentais e, 

notadamente, coibir a violência no âmbito das relações familiares, 

conforme destacado pelo art. 226, §8º da CRFB/88 (DIAS. Maria Berenice. 

A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 149).Deve-se considerar, ainda, que a vítima, acaso 

inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanções de ordem criminal 

(Código Penal, art. 339) e a reparar o acusado de eventuais prejuízos 

advindos do presente procedimento.Portanto, o contexto fático autoriza e 

recomenda a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n.º 

11.340/06, as quais devem se cingir neste momento àquelas postuladas 

pela requerente, com EXCEÇÃO da suspensão da posse/restrição do 

porte de armas e separação de corpos, pois não há prova pré-constituída 

acerca da necessidade.III –Posto isso, com fundamento nos arts. 18, I e 22 

da Lei n.º 11.340/06, APLICA-SE ao pretenso agressor as seguintes 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: (a) proibição de aproximar-se da 

ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite mínimo de 200 

(duzentos) metros; (b) proibição de realizar contato com a ofendida, 

familiares desta e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; (c) 

vedação de frequentar a residência e trabalho, residência de parentes e o 

local de trabalho da ofendida; Expeça-se mandado de obrigação, 

notificação e citação ao pretenso agressor, com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à imediata PRISÃO, sem 

prejuízo da infração penal ao art. 24-A da Lei 11.340/06 .Conste do 

mandado, ainda, a possibilidade de ser requisitada pelo encarregado do 

cumprimento imediata força policial para a efetivação das medidas, 

independentemente de nova determinação judicial, ante a urgência no 

cumprimento (art. 22, §3º).Cumprida a medida, em homenagem a ampla 

defesa e ao contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV), CITE-SE o pretenso 

agressor para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela ofendida 

(NCPC, artigos 306 e 307).Intime-se a ofendida, dê-se ciência ao Ministério 

Público, e aguarde-se o feito na Secretaria, a fim de que apensados ao 

respectivo procedimento investigatório, desde que nada seja 

requerido.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 06 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 144061 Nr: 7297-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGE CLAUDIO DA SILVA, Rg: 

3211800-8, Filiação: Maria Jose da Silva e Jose Francisco da Silva, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Telefone 99937-2871. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: E. B. de S. requereu a aplicação de medidas protetivas 

previstas na Lei n.º11.340/06 em virtude de agressões físicas e verbais 

supostamente perpetradas por Ange Cláudio da Silva. O pedido teve 

acolhimento parcial, sob a seguinte fundamentação: “[...] Em que pese o 

estágio inicialdas investigações, há indícios de que realmente a requerente 

está sendo vítima de violênciadoméstica, com ofensas à sua integridade 

física e moral, de sorte que caracterizadas estão ashipóteses do art. 7º, I 

e II, da Lei n.º 11.340/06. [...] Portanto, o contexto fático autoriza e 

recomendaa imposição das medidas protetivas previstas na Lei n.º 

11.340/06, as quais devem se cingir nestemomento àquelas postuladas 

pela requerente, com EXCEÇÃO da separação de corpos; 

proibiçãotemporária para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum,pois não há prova pré-constituída 

acerca da necessidade. [...]”.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –E. B. de S. requer a aplicação de 

medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/06 em virtude de 

agressões físicas e verbais supostamente perpetradas por Ange Claudio 

da Silva. O expediente veio instruído com o registro da ocorrência e pedido 

de adoção das seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, 

domicílio ou local de convivência; b) aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; c) contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de 

comunicação; d) frequentação dos seguintes locais: residência e local de 

trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; e) afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos 

aos bem, guarda dos filhos e alimentos; f) separação de corpos; g) 

proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum.II –O pedido merece acolhimento 

parcial.Em que pese o estágio inicial das investigações, há indícios de que 

realmente a requerente está sendo vítima de violência doméstica, com 

ofensas à sua integridade física e moral, de sorte que caracterizadas 

estão as hipóteses do art. 7º, I e II, da Lei n.º 11.340/06.Merece especial 

valoração a narrativa da vítima, pois procurou as autoridades constituídas, 

em que pese à exposição daí advinda, sendo de se concluir que, se tomou 

tal atitude, é porque está passando por infortúnios em virtude da eventual 

conduta do pretenso agressor.Demais disso, as medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, por força da expressa previsão no art. 9º, 

§2º, têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da 

ofendida, impondo tal obrigação ao Estado Juiz.De conseguinte, a 

natureza jurídica das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria 

da Penha, possuem nítida feição inibitória, constituindo-se em importante 

aliado para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, 

garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas buscada pela 

norma (STJ - AgRg no REsp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017).Nesse contexto e na linha da literatura, são, portanto, 

medidas cautelares inominadas que visam garantir direitos fundamentais e, 

notadamente, coibir a violência no âmbito das relações familiares, 

conforme destacado pelo art. 226, §8º da CRFB/88 (DIAS. Maria Berenice. 

A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 149).Deve-se considerar, ainda, que a vítima, acaso 

inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanções de ordem criminal 

(Código Penal, art. 339) e a reparar o acusado de eventuais prejuízos 

advindos do presente procedimento.Portanto, o contexto fático autoriza e 

recomenda a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n.º 

11.340/06, as quais devem se cingir neste momento àquelas postuladas 

pela requerente, com EXCEÇÃO da separação de corpos; proibição 

temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade comum, pois não há prova pré-constituída acerca 

da necessidade.III –Posto isso, com fundamento nos arts. 18, I e 22 da Lei 

n.º 11.340/06, APLICA-SE ao pretenso agressor as seguintes MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA: (a) afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; (b) proibição de aproximar-se da ofendida, familiares desta e 

testemunhas, além do limite mínimo de 200 (duzentos) metros; (c) proibição 

de realizar contato com a ofendida, familiares desta e testemunhas, por 

qualquer meio de comunicação; (d) vedação de frequentar a residência e 

trabalho, residência de parentes e o local de trabalho da ofendida; 

APLICA-SE ainda as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: (d) 

afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bem, 

guarda dos filhos e alimentos.Expeça-se mandado de obrigação, 

notificação e citação ao pretenso agressor, com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à imediata PRISÃO, sem 

prejuízo da infração penal ao art. 24-A da Lei 11.340/06 .Conste do 

mandado, ainda, a possibilidade de ser requisitada pelo encarregado do 

cumprimento imediata força policial para a efetivação das medidas, 

independentemente de nova determinação judicial, ante a urgência no 

cumprimento (art. 22, §3º).Cumprida a medida, em homenagem a ampla 

defesa e ao contraditório (CRFB/88, art. 5º, LV), CITE-SE o pretenso 

agressor para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela ofendida 

(NCPC, artigos 306 e 307).Intime-se a ofendida, dê-se ciência ao Ministério 

Público, e aguarde-se o feito na Secretaria, a fim de que apensados ao 

respectivo procedimento investigatório, desde que nada seja 

requerido.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 06 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124925 Nr: 3691-25.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCIEL 

LIMA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

03232095135, Rg: 2346043-1, Filiação: Hilda da Silva Oliveira e Djalma 

Marques de Oliveira, data de nascimento: 14/09/1990, brasileiro(a), natural 

de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do acusado ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA para 

comparecer à SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI que se 

realizará no dia 03/12/2018, às 08:00 horas, no Edifício do Fórum de Barra 

do Bugres-MT, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: R E L A T Ó R I O. O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso denunciou ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCIEL 

LIMA PEDRO, qualificados, como incursos nas sanções penais do art. 121, 

§2°, II e IV c.c art. 14, II, ambos do CPB.Narra a exordial que no dia 20 de 

março de 2017, por volta das 20 horas, na Rua Antônio Zanardi, n° 14, 

Bairro Jardim Oriente, Barra do Bugres – MT, os acusados Adriano 

Marques de Oliveira e Marciel Lima Pedro teriam tentado matar, por motivo 

fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Wagner Martins 

Dourado, não concretizando a conduta delituosa por circunstâncias 

alheias a vontade dos agentes. Dessume-se da peça incoativa que 

subsequente ao ocorrido, o acusado Marciel Lima Pedro dirigiu-se até a 

casa da vítima, tendo sido confrontado por vizinhos da vítima, tidos como 
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“Sol” e “Júnior”, que alegaram ter sido Marciel quem praticou o furto. Em 

decorrências, Júnior e Marciel teriam entrado em luta corporal, sendo que 

Marciel, devido às agressões, necessitou de atendimento médico. Em 

razão das agressões, o acusado Marciel Lima Pedro teria ameaçado que 

“pegaria um por um”. Ressai que na data dos fatos, o acusado Marciel, 

juntamente com o acusado Adriano Marques de Oliveira dirigiram-se até a 

residência da vítima. Lá estando, Marciel teria efetuado um disparo, vindo 

a atingir a vítima na região torácica. No intuito de defender-se, a vítima, 

mesmo ferida, entrou em luta corporal com os dois indiciados, momento em 

que o acusado Marciel teria efetuado mais dois disparos, tendo atingido a 

vítima na perna e no peito. Pulula que, o acusado Adriano Marques de 

Oliveira não teria efetuado disparados, conquanto encontrava-se armado 

com a arma de fogo, da mesma forma que teria entrado em luta corporal 

quando a vítima tentava se defender. Consta que os acusados não teriam 

concretizado a conduta delitiva em razão da chegada da esposa da vítima 

que escutando o barulho dos disparados, foi em socorro de seu marido, 

acionando o SAMU, vindo os acusados a evadirem-se da localidade. 

Sustenta a denúncia que qualifica-se o crime por motivo fútil, em 

consequência de que a conduta delituosa teria resultado de uma 

discussão banal, bem como teria sido perpetrada mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima eis que esta encontrava-se desarmada 

quando foi surpreendida por dois agentes portando armas de fogo, não 

tendo oportunidade de defender-se, mesmo após já ter sido atingida por 

um disparo. A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2017 (fls. 65/69), 

tendo os acusados sido citados (fls. 80 e 93), apresentando resposta à 

acusação (fls. 81 e 95). Em 13 de novembro de 2017 realizou-se 

audiência de instrução, oportunidade em que inquiriu-se a vítima, as 

testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se com o 

interrogatório dos acusados (fls. 103/107). Encerrada a instrução criminal 

e apresentada alegações finais, à vista da materialidade e indícios de 

autoria, o acusado Marciel Lima Pedro foi pronunciado e encaminhado 

para ser julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, por infração, em tese, 

ao art. 121, §2°, II e IV c.c art. 14, II, ambos do CPB, figurando como vítima 

Wagner Martins Dourado, ao passo que o acusado Adriano Marques de 

Oliveira foi impronunciado, dada à ausência de indícios suficientes de 

autoria e participação (fls. 109/123). O TJMT proveu o recurso em sentido 

estrito interposto pelo MPE, pronunciando o acusado Adriano Marques de 

Oliveira como incurso nas sanções penais do art. 121, §2°. II e V c.c art. 

14, II, ambos do CPB, determinando sua submissão a julgamento perante o 

Tribunal do Júri (fls. 221/226). Cumprida a fase do art. 422 do CPP, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública arrolaram testemunhas (fls. 

237/241). Posto isso, designa-se o dia 03 de dezembro de 2018, às 08 

horas para a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos 

réus ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCIEL LIMA PEDRO, 

anotando a absoluta ausência de espaço em pauta em data anterior dado 

eis que foram preenchidos todos os dias úteis para audiências, bem como 

a designação de júris de réus presos. Intimem-se os pronunciados 

pessoalmente e por edital, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP 

. Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência às partes. Providencie 

sete cópias da pronúncia e deste relatório. É o sucinto relatório (CPP, 423, 

I).Barra do Bugres-MT, 22 de outubro de 2018.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça, ofereceu Denúncia 

em face de ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, vulgo "Didi", brasileiro, 

inscrito sob o CPF de nº. 032.320.951-35, natural de Peixoto de 

Azevedo-MT, nascido em 14/09/1990, filho de Djalma Marques de Oliveira 

e de Hilda da Silva Oliveira, tendo em vista que o denunciado no dia 

20/03/2017, por volta das 20h00min, na Rua Antônio Zanardi, nº. 14, 

Bairro Jardim Oriente, em Barra do Bugres-MT, tentou matar, por motívo 

fútil e mediante recurso que dificultou a defesa aa vítima Wagner Martins 

Dourado. Dessa forma, o mesmo foi denunciado com incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º, II e IV c.c art. 14, II, ambos do CPB.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120707 Nr: 1250-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHOSLEI ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHOSLEI ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

06966300101, Rg: 2991370, Filiação: Luciane dos Santos e Valmir Alves 

Ferreira, data de nascimento: 27/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A Sentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o 

fim de: (a) condenar o acusado Jhoslei Alves dos Santos pela prática da 

infração penal prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal figurando 

como vítimas Dalva Luzia da Cruz e Francisco das Chagas Gomes de 

Oliveira; (b) absolver o acusado Jhoslei Alves dos Santos da imputação 

de infração ao art. 244-B do ECA, na forma do art. 386, VII do CPP. Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. À culpabilidade 

é normal para a espécie. O acusado não registra antecedentes (STJ/444) 

e a conduta social não foi objeto de prova, na linha do direito penal do fato. 

Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo 

na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas 

circunstâncias são inerentes à infração e as consequências fogem da 

normalidade dada à agressão e lesões suportadas pela vítima (fls. 50/1), 

inclusive com danos psicológicos e, por fim, no comportamento da vítima, 

não contribui para o evento. Assim, desfavoráveis as circunstancias 

judiciais (consequências), fixa-se a pena base em cinco anos e seis de 

reclusão e trinta dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a 

atenuante da menoridade, atenuando a sanção em seis meses e dez dias 

multa, de modo que a pena provisória é fixada no mínimo em cinco anos de 

reclusão e vinte dias multa. Aqui, incidirão as causas de aumento 

(emprego de arma e concurso) e na linha da Súmula 443 do STJ, 

majora-se em 1/3 (um terço). Por outro lado, tratando-se de roubo tentado, 

em que muito se aproximou da consumação, inclusive ingressando na 

residência da vítima, aplica-se a causa de diminuição do art. 14, II do CPB 

em 1/3 (um terço) e, portanto, a pena definitiva é fixada em 04(quatro) 

anos e 05(cinco) meses e 20(vinte) dias de reclusão a serem cumpridos 

em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’ e §3º) e 17 

(dezessete)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo 

vigente(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos (CP, art. 49, §1º) à época dos 

fatos. Inviável a substituição por restritiva ou sursis penal porque 

descumprido o requisito objetivo e por ser crime praticado mediante grave 

ameaça. Restituam-se os objetos apreendidos aos legítimos proprietários. 

Denega-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade. A 

autoria e materialidade – fumus comissi delicti - restaram evidenciadas 

neste provimento condenatório. O periculum libertatis vem evidenciada 

considerada a gravidade concreta da infração, inclusive com agressão a 

vítima. Demais a mais, a vítima noticiou nesta data ameaças e, de igual 

modo, ter o acusado ido a sua casa e chamando do lado de fora para 

“acertarem as contas”. Não bastasse, o acusado não manteve endereço 

atualizado nos autos, o que também justifica o encarceramento para 

garantir a aplicação da lei penal. Posto isso, para assegurar a aplicação 

da lei penal e garantia da ordem pública, denega-se ao acusado o direito 

de recorrer em liberdade (CPP, 312 c.c 387, §2º). Acerca da aplicação do 

art. 387, IV do CPP, em que pese postulado na inicial, o Juízo subscreve o 

entendimento de que é imprescindível a intervenção do ofendido para se 

fixar o valor mínimo de indenização, mormente por versar sobre direito 

disponível que não justifica a postulação ministerial e, também, por não 

haver prova documental do prejuízo suportado pela vítima. Nas 

providências finais, antes do trânsito em julgado, intime-se o acusado via 
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edital, na forma do art. 392 do CPP. Ciência ao MPE e DPE. Expeça-se 

mandado de prisão preventiva (CPP, 285-A). Na forma do art. 804 do CPP, 

condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, suspendendo a exigibilidade eis que assistidos pela DPE 

(NCPC, 98, §3º). Após do trânsito em julgado, lance-se-lhe o nome do 

sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, III). Encaminhem-se os 

autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e despesas processuais, 

cientificando, após, às partes. Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, 

observado o período que o acusado permaneceu custodiado para fins de 

detração (CPP, 387, §2º). Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, 

inciso III da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da 

Polícia Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à 

Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publicada em audiência, 

registre-se, intime-se e se cumpra. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 31 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128592 Nr: 5716-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, JOSIMAR DE 

SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, Filiação: 

Rosalina Maria de Jesus, data de nascimento: 07/05/1988, brasileiro(a), 

natural de Borrazópolis-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A Sentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se 

procedente a pretensão contida na denúncia para o fim condenar os 

acusados Josimar de Souza Pereira e Luciano Joaquim da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta típica inserta 

no art. 155, §4º, inciso IV c.c 2º do Código Penal Brasileiro pelo fato em 

que figura como vítima Genival Galdino da Costa. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, 

inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. Quanto ao acusado Josimar - À 

culpabilidade do agente é normal para ao caso e não registra 

antecedentes (STJ/444). A conduta social, na linha do direito penal do 

fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente 

porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e 

psicanálise etc, não se mostra possível avaliar referida circunstância por 

meras inferências. O motivo do crime é ínsito à infração penal, qual seja, 

tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar 

dignamente. Já as circunstâncias e as consequências do crime também 

não merecem valoração negativa porque sequer houve do bem a perda do 

bem é imanente ao tipo. No particular do comportamento da vítima, não 

contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias 

judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 02(dois) anos 

de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) 

dias multa.Ausentam-se circunstâncias que agravam a pena ou atenuam a 

pena e, assim, a pena provisória é fixada em 02(dois) anos de reclusão a 

serem cumpridos em regime inicialmente aberto e 10(dez) dias multa. 

Inexistindo também as causas de aumento, mas aplicando a de diminuição 

na forma do art. 155, §2º do CPB diminuindo a sanção em 1/3 (um terço) e, 

assim, fixa-se de forma definitiva em 01(um) ano e 04(quatro) meses de 

reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto (CP, 33, §2º, 

‘c’) e 06(seis) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo 

vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser 

atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 

49, §2º). Tratando-se de agente que reitera na pratica de infrações 

penais, inclusive por já possuir a GR 136341, não se mostra adequada a 

substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal. Quanto ao 

acusado Luciano Joaquim - À culpabilidade do agente é normal para ao 

caso e não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social, na linha do 

direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da 

personalidade do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria 

psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível avaliar 

referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é ínsito à 

infração penal, qual seja, tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais 

e sem trabalhar dignamente. Já as circunstâncias e as consequências do 

crime também não merecem valoração negativa porque sequer houve do 

bem a perda do bem é imanente ao tipo. No particular do comportamento 

da vítima, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente 

aberto e 10(dez) dias multa.Ausentam-se circunstâncias que agravam a 

pena. No particular das atenuantes, como já afirmado, imperativo aplicar 

aquela consistente na menoridade e confissão porque utilizada como 

fundamento para o édito condenatório (CP, art. 65, I e III, ‘d’ – STJ/545), 

curvando-se a sumula 231/STJ e, assim, a pena provisória é fixada em 

02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente 

aberto e 10(dez) dias multa. Inexistindo também as causas de aumento, 

mas aplicando a de diminuição na forma do art. 155, §2º do CPB diminuindo 

a sanção em 1/3 (um terço) e, assim, fixa-se de forma definitiva em 

01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime 

inicialmente aberto (CP, 33, §2º, ‘c’) e 06(seis) dias multa, à razão, cada 

qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, 

cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de 

correção monetária (CP, 49, §2º). Tratando-se de agente que reitera na 

pratica de infrações penais, inclusive em furto conforme autos de código 

127637, não se mostra adequada a substituição por restritiva de direitos 

e/ou sursis penal. Não obstante condenado houve a fixação do regime 

aberto e substituição da privativa por restritiva de direito, imperioso 

conceder o direito de recorrer em liberdade. Ademais, constituindo a 

prisão cautelar a extrema ratio da ultima ratio, bem assim a regra da 

proporcionalidade, inviável a segregação quando, em cognição exauriente, 

resta fixado regime diverso do fechado. Não há falar em aplicação do CPP, 

387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório 

sobre o tema . Antes do transito em julgado, saem intimados os presentes. 

Intime-se os acusados pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo de 

recorrer. Frustrada a intimação pessoal, observe a regra do art. 392 do 

CPP. Condena-se os acusados nas custas e despesas processuais. 

Contudo, sendo assistidos pela Defensoria Pública milita em seu favor a 

presunção de pobreza por força de lei, situação que impõe a suspensão 

da exigibilidade pelo prazo de cinco anos (NCPC, 98). Depois do transito 

em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 

393, III). Expeça-se boletim individual e carta guia definitiva, observada a 

detração penal (CPP, 387, §2º). Encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para cálculo da multa imposta e despesas processuais, 

cientificando em seguida as partes. Comunique-se ainda ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitora - TRE, aos Cartórios Eleitorais, as Delegacias da 

Polícia Judiciária Civil, para os fins do art. 15, inciso III da Constituição 

Federal. Comunique-se ainda aos Institutos Estadual e Nacional de 

Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor desta Comarca. Publicada 

em audiência, registre-se, intime-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 31 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48493 Nr: 304-12.2011.811.0008

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 368 de 860



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Alves da Silva, DALBERTO GODOI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALBERTO GODOI DA SILVA, Filiação: 

Belarmino Godoi da Silva e Aparecida Godoi da Silva, data de nascimento: 

29/07/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em desfavor de André Alves da Silva e DALBERTO GODOI DA 

SILVA, vulgo "DUDA", brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido 

em 29/07/91, Filiação: Belarmino Godoi da Silva e Aparecida Godoi da 

Silva, sem endereço fixo, pela seguinte prática delituosa: no dia 

05/02/2011, por volta de 03:20 horas, os denunciados furtaram o 

estabelecimento comercial "Padaria e Mercearia Cristal", situado na Av. 

Xavante, n.º 687, Maracanã, Barra do Bugres/MT. Pelo exposto, o 

Ministério Público denunciou DALBERTO GODOI DA SILVA, vulgo "DUDA", 

como incurso na conduta tipificada no art. 155, §4.º, I e IV, c/c art. 29, 

ambos do Código Penal, e requer sejam os denunciados citados, e 

instaurado o devido processo penal, procedendo a oitiva das 

testemunhas: CM PM Xavier; SD Capistrano; Erlaine Silva de Camargo, 

prosseguindo-se até final decisão.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Considerando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, proveu o 

recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público e, RECEBEU A 

DENÚNCIA oferecida em desfavor de André Alves da Silva e Dalberto 

Godoi da Silva, citem-se os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responderem à acusação, oportunidade em que poderão arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.II - Acaso os réus, devidamente citados, não constituam 

defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.III – A providência 

prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo o réu, por ocasião 

da citação, em consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, 

declarar que não pretende ou não possui condições de constituírem 

advogado.VII - Indefere-se as diligências requeridas pelo Ministério Público 

à fl. 57, eis que, conforme entendimento do STJ “a Lei Complementar 75/93 

resguarda a prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no pleno 

exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e 

documentos, bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados 

de caráter público. A intervenção judicial se mostra necessária no caso de 

negativa no fornecimento das certidões pelas autoridades administrativas. 

Não configurada ofensa o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

(Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV)” (STJ RMS: 46134 RN 

2014/0193440-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 

25/06/2015).SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 05 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144167 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16.257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249/MT

 Diante do exposto, recebe-se a presente guia e designa-se audiência 

admonitória para o dia 03 de dezembro de 2018, às 17 horas, data única 

disponível, oportunidade em que serão fixadas as condições para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto.Proceda com a alteração da 

capa dos autos, fazendo constar RAFAEL BARBOSA DE SOUZA 

TARGINO DA SILVA.III –Proceda com a intimação do (a) apenado (a) para 

o pagamento dos respectivos dias-multa.A título de esclarecimento, 

informa-se que para efetuar o pagamento da pena de multa, o (a) apenado 

( a )  p o d e r á  a c e s s a r  a  p á g i n a  e l e t r ô n i c a  d o 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.Se 

houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.Se o recuperando, devidamente intimado, 

não efetuar o pagamento, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da 

Fazenda Pública, com espeque no art. 51 do CPB.Intimem-se todos. 

Cumpra-se expedindo o necessário. SERVE O PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 124925 Nr: 3691-25.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCIEL 

LIMA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 Autos: 3691-25.2017.811.0008 - Código: 124925.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Recebe-se a apelação interposta pelo Ministério Público porquanto 

tempestivamente manejada (CPP, art. 798, §5°, ‘a’) e presentes os demais 

requisitos extrínsecos (adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal).

II. Nos termos do art. 600 do CPP, vistas dos autos ao Parquet para no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões e em igual prazo para a Defesa 

contra-arrazoar.

III. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

IV. Por outro lado, considerando que o MPE apenas acessou via recursal 

em relação ao corréu Adriano Marques de Oliveira, certifique-se, se for o 

caso, a preclusão das vias impugnativas em relação ao acusado Marciel 

Lima Pedro.

V – Não havendo recurso em relação a esse acusado, cumpra-se a fase 

do art. 422 do CPP e, de igual forma, FORMEM-SE AUTOS 

SUPLEMENTARES PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO MANEJADO PELO MPE.

VI - Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 17 de novembro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122358 Nr: 2245-84.2017.811.0008
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO 

MARTINS DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIÉ, BRUNO 

SOARES DA SILVA, ILTON CESAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/O, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - OAB:18555, 

ronaldo meirelles coelho junior - OAB:20625

 Intimação dos patronos constituídos para, no prazo legal, apresentar 

alegações finais: Ronaldo Meirelles Coelho Junior - OAB 20625; Adrielly 

Crizolle da Silva - OAB 20932/O e Marcelo Augusto Motta Soares - OAB 

18555.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UCLEITON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000790-04.2018.8.11.0050; Valor causa: $19,259.41; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado,para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 6 de novembro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA 

Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85889 Nr: 4342-62.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAR, ALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weberkrey Ribeiro Botelho - 

OAB:21.923/0

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 48 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 14h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 161-86.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI E MARKUS, NOELI ELSA MARKUS, 

ERNO MILTON MARKUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65990 Nr: 99-46.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICLEI LOPES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença protocolado perante este juízo 

por Deniclei Lopes Barreto.

2. Proferido despacho inicial à fl.197.

3. Analisando os autos, verifico que o acórdão proferido é ilíquido, assim 

como há determinação de processamento por Liquidação de Sentença por 

Arbitramento.

4. Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nula a decisão de 

fl.197.

5. Em consequência, passo a proferir o despacho competente.

6. Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

7. Procedam as alterações necessárias.

8. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a requerente para 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

9. Em seguida, manifestando-se o requerente acerca dos documentos 

apresentados pelo requerido, façam os autos conclusos para eventual 

nomeação de perito.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99209 Nr: 1656-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, NAIARA CRISTINA TONETTA - OAB:24068/O, RAFAEL 

ANTÔNIO DOS SANTOS - OAB:16.353/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, suas alegações 

finais , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81124 Nr: 1432-62.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MENEGUIM – ME, LAURO SILVA, 

MARGARIDA DIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 198/202, no prazo legal. Nada 

mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66678 Nr: 702-22.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA EWERLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença protocolado perante este juízo 

por Deniclei Lopes Barreto.

2. Proferido despacho inicial à fl.226.

3. Analisando os autos, verifico que o acórdão proferido é ilíquido, assim 

como há determinação de processamento por Liquidação de Sentença por 

Arbitramento.

4. Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nula a decisão de 

fl.226.

5. Em consequência, passo a proferir o despacho competente.

6. Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

7. Procedam as alterações necessárias.

8. Após, cite-se a parte requerida e intime-se a requerente para 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

9. Em seguida, manifestando-se o requerente acerca dos documentos 

apresentados pelo requerido, façam os autos conclusos para eventual 

nomeação de perito.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64084 Nr: 2114-22.2013.811.0050

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, 

GEANE ULBERG DANTAS SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:206425/SP, GILBERTO SAAD - OAB:24956, IRIS VÂNIA SANTOS 

ROSA - OAB:115.089/SP, JOAO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:234.665 OAB/SP, MILTON SAAD - OAB:16311/SP, NAILA 

MEIRELES QUINTÃO - OAB:271.273/SP, WILLIAM BEHLING P. LUZ - 

OAB:207.648/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a Inventariante 

através de sua Advogada para manifestar no presente pedido de 

habilitação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20443 Nr: 748-89.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1550 Nr: 1415-22.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCI BIRCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83151 Nr: 2645-06.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO MAFRE DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA., PRIMUS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., BIMENTAL ENGEHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, CONSÓRIO ENGEMAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca das correspondências devolvidas ás fls.82, 541, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75839 Nr: 2657-54.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEANDRO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, se manifeste acerca da 

proposta de honorários de fls. 167, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 1710-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 89 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 
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comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 2526-79.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28192 Nr: 1602-15.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRA SUPERMERCADO LTDA, LILIANE 

MARTINS MACIEL MACHADO, ALINE ORSO FUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79258 Nr: 412-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHRB, GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, ROGERIO DE 

CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 49 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99431 Nr: 1756-81.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 53/55, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72449 Nr: 622-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDEMIR AMORIM DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7637 Nr: 819-33.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA, TÁRCIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data decorreu o prazo para de 05 dias para 

manifestação quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manisfestação nos 

autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2889-37.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIR MARSCHALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 Certifico e dou fé que, nesta data decorreu o prazo para de 05 dias para 

manifestação quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manisfestação nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 489-50.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, EHOZ, TOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - 

OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data decorreu o prazo para de 05 dias para 

manifestação quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manisfestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 244-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Homologação de 

Transação", de 15/10/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10362, de 

19/10/2018 e publicado no dia 22/10/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, representando o polo ativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24564 Nr: 1201-50.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ARMANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Certifico e dou fé que, nesta data decorreu o prazo para de 05 dias para 

manifestação quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manisfestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66549 Nr: 584-46.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON XAVIER DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, DYOGO BURJARK VALENTE - 

OAB:OAB/GO 30.654, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 202/211. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83 (cento e trinta e seus reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5747 Nr: 948-72.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO TOURINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9300, JUAHIL 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:7773, JULIANO ROSS - OAB:5498, 

RAULY ANISIO MENDES - OAB:10654

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

703,14 (seiscentos e trinta e um reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 186/191. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 3025-34.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, DCCTEEL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, Gustavo Lima Santos - OAB:90392, 

Luciano Lima Santos - OAB:49283, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96200 Nr: 187-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDES BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 641-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ CERESOLI, SEBASTIÃO WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96297 Nr: 260-17.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, MDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARAUJO ANDRADE - 

OAB:38981, SHEYLA SAMARA MODESTO DUARTE - OAB:914-B/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos entre as partes acima 

nominadas.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 65-66.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação do requerido quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 65-66 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por 

sentença o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Cancele-se a audiência de conciliação outrora aprazada.

Sem custas.

Intime-se o MPE.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66053 Nr: 163-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL LIMA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163-56.2014.811.0050 (Código 66053)

Exequente: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

 Executado: Maciel Lima de Araújo

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em ação executiva 

entre as partes acima nominadas.

No transcorrer do processo, a parte exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 79.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da parte executada quanto ao pedido de 

desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 79 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a exequente no pagamento das custas.

 Sem condenação em honorários advocatícios, eis que não houve a 

triangularização processual.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62695 Nr: 672-21.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROC. PF/MT, LÍVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79107 Nr: 319-73.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94144 Nr: 4268-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80521 Nr: 1053-24.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDF, SEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER LEPRE FREGNE - 

OAB:55494/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIAAos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano 

de 2.018, nesta cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da segunda vara, no edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente a Meritíssima Juíza de Direito 

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 16h00min, foi declarada aberta a 

presente audiência nos autos nº. 1053-24.2016.811.0050 (código 

80521).Compareceram o representante do Ministério Público, Dr. Luiz 

Augusto Ferres Schimith, a requerida Rosimari Adriana Coutinho Alves, 

acompanhada de sua Advogada, Dra Marinalva Ramos Rodrigues. 

Ausentes os requeridos Alan Robson de Freitas e Selma Estevanim de 

Freitas, bem como seu Advogado Heber Lepre Fregne.Em seguida, a MMª 

Juíza deliberou: “Vistos. Considerando o não comparecimento dos autores 

Alan Robson de Freitas e Selma Estevanim de Freitas, bem como de seu 

Advogado Heber Lepre Fregne, declaro preclusa a prova requerida 

consistente no depoimento pessoal da requerida e, determino a expedição 

de carta precatória para a Comarca de Maria Helena/PR para a colheita do 

depoimento pessoal dos autores. Após a juntada da cara precatória e, não 

havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução 

e, para tanto, remetam-se os autos às partes para apresentação de 

memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Apresentadas as alegações finais, retornem os autos conclusos, 

imediatamente, para prolação de sentença. Cumpra-se. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que 

às 16h10min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. Eu, ____(Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Luiz Augusto Ferres SchimithJuíza de Direito Promotor de Justiça.Rosimari 

Adriana Coutinho Alves Aline Massabki RensiAutora Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84912 Nr: 3695-67.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda e Regulamentação de Visita entre as partes 

acima nominadas.

Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor não foi encontrado no 

endereço informado aos autos, conforme AR de f. 33 e certidão de f. 34.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita à f. 19-19v.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29581 Nr: 2995-72.2008.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRÓLIO, ANTONINHO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE 

SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Antônio Piazza 

em face de Gilberto Brolio e Antônio Cesar Brolio.

No decorrer do processo as partes informaram a composição de acordo, 

mediante as condições estabelecidas no documento de f. 215-218.

Após, requereram a homologação do acordo, com a consequente extinção 

do feito, bem como o levantamento dos valores depositados a título de 

honorários periciais.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

Inicialmente, em que pese no instrumento de acordo de f. 215-218 não 

constar a assinatura do requerido Antônio Cesar Brolio, compulsando os 

autos, verifica-se que o patrono Pedro Gilmar Van Der Sand tem 

procuração com poderes para transigir, conforme se vê às f. 79.

Analisando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 215-218).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 215-218, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma acordada.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados, conforme 

requerido às f. 216.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se.Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14276 Nr: 1206-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS
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Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT para que efetue a devolução do 

processo em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35263 Nr: 2052-84.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN, VALDIR CASALI, 

CLECI BRUM CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 (...)No entanto, verifica-se por meio dos cálculos apresentados pela parte 

exequente às f. 220, que assiste razão a parte executada, quando alega 

excesso dos valores pleiteados, haja vista que a parte exequente em seu 

cálculo incidiu valores a mais do que o determinado pelo Juiz, eis que além 

dos 20% referentes aos honorários advocatícios, acresceu em seu 

cálculo a multa de 10% prevista para o cumprimento de sentença, o que é 

incabível no presente caso, possibilitando o decote desse 

montante.Ademais, observa-se do cálculo de f. 41 e 210, que a parte 

exequente fez incidir os honorários advocatícios incialmente fixados por 

duas vezes sobre o valor atualizado da dívida, consoante se vê às f. 41 e 

210, devendo, também ser extirpada uma incidência em relação aos 

honorários advocatícios.Desta feita, visando a celeridade processual e a 

efetividade da presente execução, realizo nesta data a atualização da 

dívida, constatando que o valor atualizado da presente execução é de R$ 

646.670,65 (seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e 

sessenta e cinco centavos), cuja memória de cálculo segue anexo.Assim, 

RECONHEÇO o excesso de execução, prosseguindo a execução no valor 

de R$ 646.670,65 (seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta 

reais e sessenta e cinco centavos).Destarte, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca do cálculo ora realizado e juntado por este Juízo. 

Prazo: 15 dias.Considerando que não foi realizada a nova avaliação dos 

imóveis, conforme determinado às f. 202, proceda-se com a imediata 

avaliação e após intimem-se as partes para manifestarem no prazo acima 

assinalado.De mais a mais, tendo em vista o reconhecimento do excesso 

de execução e a não realização da avaliação judicial dos imóveis, 

suspendo a realização da hasta pública com relações aos imóveis 

penhorados nos autos designada para o dia 06/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82452 Nr: 2187-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 1302-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 (...) Conforme analisado na fundamentação, reconheço a causa de 

aumento inserida no parágrafo primeiro, do art. 303, do CTBC, deixar de 

prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do 

acidente, por tanto, aumentando a pena anteriormente dosada no patamar 

de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados.Assim, 

perfaz-se o total de oito (08) meses de detenção.Aplico-lhe ainda, a pena 

de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de oito 

(08) meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas após 

o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do 

CTB.DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAConforme dispõe o art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena 

imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Tendo em vista que o réu preenche 

as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do 

Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por uma 

pena restritiva de direito (art. 44, § 2º, 1ª parte, CP), por entender ser esta 

medida socialmente recomendável ao caso dos autos.A pena consistirá na 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cujas 

formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser 

designada para tal finalidade.DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO Quanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade 

de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao 

preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da execução da 

pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 

02 (dois) anos.DAS CUSTASCondeno o réu Antônio Piazza ao pagamento 

das custas processuais. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISCertificado o 

trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, COMPANHIA AGRÍCOLA 

DO PARECIS - CIAPAR, O ESTADO DE MATO GROSSO, INACIO 

LOTOCZINSKI PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA 

COSTA, IOLANDA TAIRA KASHIWAGI, LÚCIA WALKÍRIA UHR, BERTA 

WALESKA UHR, VIVIANE HELENA KRONER UHR, SÉRGIO MIGUEL 

AQUINO DOS SANTOS, WALMIRA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA 

MONTOVANI DOS SANTOS, GILMAR APARECIDO DOS SANTOS, ORENI 

BRAGHIM DOS SANTOS, JOSÉ BERILO DOS SANTOS e ESPOSA, JOÃO 

FIEL DOS SANTOS e ESPOSA, JANETE FÁTIMA DOS SANTOS e ESPOSO, 

GILSON ANTÔNIO DOS SANTOS, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, 

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS, ROSÂNGELA PADILHA DOS 

SANTOS, SÉRGIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, AGNELO BEZERRA NETO - OAB:320, CECÍLIA DA SILVA 

ZERAIK - OAB:104.199, CLAUDIO CEZAR FIM - Procurador Chefe da 

União em Mato Grosso - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4749, FELIPPE ZERAIK - OAB:30.397/RJ, GILBERTO JUSTINO 

FERREIRA - OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, JOAQUIM 

ADOLFO CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI MIYAMOTO - 

OAB:56.668, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, MILTON DO PRADO 
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GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Certifico para os devidos fins que o processo, assim como seus 

apensos, ainda não retornaram da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

frustando desta forma a audiência designada nos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84851 Nr: 3663-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE UBERABA/MG, UBYFOL - UBY 

AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT

 Autos: 3663-62.2016.811.0050 (Código 84851)

 Carta Precatória

Vistos.

Fls. 341-358. A parte executada pugna pela suspensão do leilão judicial 

agendado para o dia 06/11/2018, alegando, a necessidade de realização 

de nova avaliação judicial dos imóveis.

Pois bem. Analisando o pedido do executado, verifica-se que trata-se de 

pedido de reconsideração da decisão de f. 302-303, a qual homologou a 

avaliação judicial realizada pelo oficial de justiça.

Tem-se que o pedido de nova avaliação requerido pelo executado, 

encontra-se precluso, posto que este Juízo já analisou às f. 302-303, o 

qual exsurge nos autos com novo pedido de avaliação que a meu ver 

trata-se de requerimento procrastinatório, eis que não interposto sobre ela 

qualquer recurso pelo executado ao seu tempo e modo.

Ademais, não há que se falar em nova avaliação em virtude do decurso do 

prazo, visto que a avaliação foi realizada há menos de 02 (dois) anos.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão do leilão em virtude 

da não intimação do credor hipotecário para a hasta pública, uma vez que 

a ausência de intimação não gera nulidade, gerando somente a ineficácia 

da arrematação em relação ao titular da garantia.

Desta feita, MANTENHO as hastas públicas designadas para o dia 

06/11/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 5 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8062 Nr: 1239-38.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124 MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 539-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, MONICA 

FRANCIELI CURY SANCHES, LIGIA COUTINHO CORRÊA, PEDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124 MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-61.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO OLINEU VIVIURKA (TERCEIRO INTERESSADO)

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010110-61.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGUES & ASSIS LTDA - 

ME EXECUTADO: CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença que a parte exequente RODRIGUES & ASSIS 

LTDA – ME move em face da CONSTRUTORA PALIGA LTDA –ME, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Vê-se que a demanda encontra-se 

na fase expropriatória do bem imóvel penhorado nos autos a fim de 

satisfação da dívida executada pela parte exequente, já tendo sido 

designada hasta pública para leilão do bem imóvel penhorado no ID 

5590615. No ID 15559992, constou no “edital de leilão e intimação” a data 

de 06/11/2018 para realização da alienação do bem imóvel penhorado 

nestes autos. Todavia, consta no ID 16298457 a apresentação de 

“embargos de terceiro”, calcado no artigo 674, caput, do CPC, pela parte 

João Olineu Viviurka, requerendo o recebimento da peça processual, a 

citação da parte exequente, além da retirada do bem matriculado sob nº 

5424 do leilão a ser realizado na data de 06/11/2018. Em virtude da 

apresentação da peça processual constante no ID 16298457, os autos 

vieram conclusos para análise. É o relato necessário. Decido. Com efeito, 

a peça processual apresentada pela parte João Olineu Viviurka foi 

protocolizada nesta demanda em total arrepio à legislação de regência. 

Isso porque a oposição de embargos de terceiro se dá por meio de petição 

inicial, em via própria, a ser distribuída por dependência ao juízo principal 

da qual se originou a constrição do bem da parte interessada, nos moldes 

do artigo 677 c/c artigo 319 e 320, todos do CPC. A propósito, é o 

ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2015, 

p. 1487): 2. Natureza dos embargos. Trata-se de ação de conhecimento, 

constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é 

livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição 

judicial de que não faz parte. (destaquei). Forte em tais fundamentos, não 

conheço do pleito aportado no ID 16298457 ss., devendo a parte 

interessada aviar ação própria nos moldes da legislação de regência. Sem 

prejuízo, dê-se cumprimento integral na decisão proferida no ID 14315818. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-41.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DREHER SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000697-41.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/02/2019 13:30, ficando as partes devidamente intimadas através de 

seus advogados. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, 

acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação 

ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, 

Terça-feira, 06 de Novembro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT OAB - PR32779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000488-72.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SERVICES ASSESSORIA E 

COBRANCAS - EIRELI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência 

antecipada ajuizada por SERVICES ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA em 

face do ente público ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A empresa requerente sustenta, em síntese, 

nulidade da multa aplicada em seu desfavor, multa essa aplicada pelo 

PROCON de Campo Novo do Parecis-MT calcada no artigo 53, § 4º da Lei 

Federal nº 8.078/1990, regulamentado pelo artigo 33, § 2º, do decreto 

federal nº 2.181/1997. No mérito, relata que não foi regularmente 

notificada a comparecer na audiência conciliatória, pois os expedientes 

encaminhados pelo PROCON teriam sido recebidos por pessoa que não 

faz parte do quadro pessoal da empresa, ora requerente, bem como alega 

não possuir qualquer responsabilidade em face da reclamação da 

consumidora, pois alega não ser credora desta; por fim, sustenta que a 

multa foi aplicada pelo órgão PROCON sem fundamentação idônea, 

tampouco calcada em critérios proporcionais e razoáveis, para, ao final, 

postular pelo provimento judicial favorável à declaração da nulidade da 

multa administrativa. Diante disso, requereu a concessão da tutela de 

urgência a fim de determinar a imediata suspensão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção de crédito até posterior deliberação deste Juízo. É o 

relato necessário. Decido. Pois bem. Para análise do pedido de tutela 

antecipada de urgência pela parte requerente, faz-se necessário o 

atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte requerente, verifica-se que a parte requerente 

não logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris à concessão da tutela 

de urgência vindicada. Isso porque, ainda que tenha sustentado que a 

pessoa que recebeu as correspondências (notificação e intimação 

expedidas pelo PROCON de Campo Novo do Parecis-MT) não seja 

integrante do seu quadro de pessoal, observa-se que a partir do 

recebimento da última correspondência – intimação da decisão que aplicou 

a multa administrativa – pela mesma pessoa que recebera as 

correspondências iniciais (Vanilde Rocha), a parte requerente interpôs o 

recurso administrativo dentro do prazo legal, cuja irresignação fora 

analisada pela autoridade administrativa, conforme documentação que 

instrui a exordial. Aliado a isso, não se vislumbra, em juízo de cognição 

sumária, plausibilidade no direito alegado em face do ente público estadual, 

pois não há, ao menos nesse momento, qualquer comprovação de que a 

multa aplicada em sede administrativa tenha sido auferida pela parte 

requerida, indicada pela parte requerente, conforme documentação que 

instrui a exordial. Assim, tratando-se de prova unilateral, vislumbra-se, em 

juízo de cognição sumária, pecha de dúvidas quanto à relação jurídica do 

ente público estadual com a multa administrativa que se postula a 

suspensão em sede de tutela de urgência, que será mais bem avaliado no 

decorrer da instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência apresentado pela parte requerente ante a ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, conforme fundamentação 

alinhavada acima. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes 

os seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116801 Nr: 5716-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA SALUSTIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124772 Nr: 3247-57.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Borges Pacheco, Hindianara Luana Rodrigues 

Leite Pcheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

suas alegações finais, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135291 Nr: 8466-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JME Prestadora de Serviços LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Roberto Pires Filho, SICOOB-Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29945 Nr: 3973-12.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celi Lopes de Oliveira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78516 Nr: 3367-42.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdCO, NAGdC, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 1410-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Machado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Rafael Ltda Me, Severino 

Bezerra de Arruda, Mariuza Canuta dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA SÃO RAFAEL LTDA 

ME, CNPJ: 08720089000172, atualmente em local incerto e não sabido 

SEVERINO BEZERRA DE ARRUDA, Cpf: 16297270163, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIUZA CANUTA DOS 

SANTOS, Cpf: 32599315115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: FRIGORÍFICO MACHADO LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ 12.482.555/0001-04 com sede comercial no município 

de Campo Verde na rodovia BR 070 km 348+ km a dirieta, vem através de 

seu advogado, respeitosamente a presença de V>Exa. propor a presente 

AÇÃAO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE em face de TRANSPORTADORA SÃO RAFAEL LTDA ME 

pessoa jurídica de direito privado CNPJ 08.720.089/0001-72 sendo que os 

representantes legais da empresa executada SEVERINO BEZERRA DE 

ARRUDA CPF 162.972.701-33 e MARIUZA CANUTA DOS SANTOS CPF 

325.993.151-15. A parte exequente e credora da parte executada no 

cvalor orignal de R$59.094,35(cinquenta e nove mil, noventa e quaro reais 

e trinta e cinco centavos), representado pelos seguintes cheques: 850564 

R$ 18.282,35 26.11.2003; 850567 R$16.355,00 21.01.2014; 85058 

R$11.918,00 21.02.2014 e 850566 R$12.539,00 21.03.2014.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n º .  1 4 1 0 - 6 9 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

81355ExecuçãoDespacho.Vistos etc.A fim de bem prestigiar a citação 

pessoal dos Executados, DETERMINO que se solicitem informações pelos 

Sistemas Renajud e Bacenjud, acerca do endereço atualizado.Em sendo o 

caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial.Do contrário, se ainda assim impossível a 

localização da Parte, DETERMINO sua citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias. Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como 

Curador dos Executados.Após, INTIME-SE a Exequente, por meio do seu 

Procurador, para que requeira o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de 

setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 05 de novembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142696 Nr: 1589-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcarlão Transportadora LTDA - ME, Carlos 

Alberto Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamar Taques - OAB:8.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 1451-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15092 Nr: 1012-06.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Júnior - 

OAB:3329/MT, Gilmar Viana Mourato - OAB:OAB/MT 12265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:6134-B/MT

 Autos n° 1012-06.2006.811.0051 - 15092

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Pelo que se constata nos documentos juntados pelo Leiloeiro (p. 

185/v/186), o credor hipotecário Alessandro Guirro de fato não foi 

devidamente intimado quanto a realização da hasta pública.

Dessa forma, para bem se preservar o interesse do credor com garantia 

real, DEFIRO o pedido de p. 188, para determinar a ANULAÇÃO da primeira 

praça, com o consequente cancelamento da segunda praça, que se 

realizaria em 07 de novembro de 2018.

INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que tome ciência da presente decisão, bem 

como para que providencie a intimação do credor hipotecário Alessandro 

Guirro, comprovando-se nos autos a referida intimação.

Após, e não havendo manifestação do credor hipotecário, VOLTEM-ME 

conclusos para designação de nova tentativa de hasta pública.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de novembro de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76110 Nr: 1067-10.2013.811.0051

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO 

ALEXANDRE VIANA, para devo lução dos autos nº 

1067-10.2013.811.0051, Protocolo 76110, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83636 Nr: 3034-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco de Souza Lima, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Júlio César de Oliveira - OAB:8.312/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115678 Nr: 4994-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Mamede da Silva, Luiz Mamede da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Chapada dos 

Guimarães - MT, ou promova o recolhimento das custas de distribuição, 

nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT, c/c. Artigo 15, § 4º da Resolução 

03/2018/TJMT/TP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82338 Nr: 2061-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concórdia Materiais para Construção e 

Madeiras Ltda, Marcos Antonio Port

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a busca de valores no sistema BACENJUD tornou-se 

inexitoso; que, encaminho o feito ao Procurador do Exequente a fim de 

INTIMÁ-LO para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos certidão 

negativa de imóveis da parte executada nesta Comarca, nos termos da 

decisão de fls. 186/189. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 3173-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEdIFS, RJdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abner Pereira Gardim - 

OAB:168.057/MG

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77803 Nr: 2706-63.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para que acoste aos 

autos planilha atualizada de seu crédito, já com a incidência da multa e dos 

honorários advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 2563-98.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Donizete Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Andorinha S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref. 41, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80907 Nr: 1067-73.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Patrocínio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105747 Nr: 1117-31.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis Ciaverde Ltda, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florestal Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente para no prazo de cinco dias manifestar-se 
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acerca da impugnação ao bloqueio de valores - ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113389 Nr: 4042-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte executada devidamente intimada nos termos do 

mandado e certidão juntados à ref. 39, deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou. INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 4096-34.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134903 Nr: 8284-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:9823/O

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Pedro Rosa Neto, para manifestar-se 

acerca da NEGATIVA em localizar as testemunhas conforme a juntada 

das cartas precatórias Ref. 139, 140, 145.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112005 Nr: 3375-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimere Fernandes Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:36806

 INTIMAÇÃO do(a) patrono(a) da ré Drª. Daniella da Silva Oliveira, para 

manifestar-se acerca da NEGATIVA em localizar a testemunha arrolada 

pela ré conforme a juntada do Mandado Ref. 170.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153088 Nr: 5735-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Severino Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: walter - OAB:, Walter Junio 

Alves dos Santos - OAB:MT/18.126

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. WALTER JUNIO ALVES DOS SANTOS 

para, que comprove no prazo legal acerca do tratamento médico do réu, 

nos termos da sentença Ref. 56.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001603-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000310-91.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

acordo, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA DE ALVARENGA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001296-11.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 
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débito em execução. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT,06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010146-71.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de 1473338. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

penhora on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 

todos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 06 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-44.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIMAR TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHAEL CAIKE DUARTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GONÇALINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BRUNO SILVA BEZERRA (TESTEMUNHA)

SERGIO PINTO DO BOM DESPACHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010648-44.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 14497330). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001667-38.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O Autor, por 

meio da petição de ID 16115491 e em audiência de conciliação (ID 

16204044), noticiou o descumprimento da antecipação de tutela pela 

Requerida, visto que a mesma não procedeu a baixa do gravame 

registrado no veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, pugnando assim, pela 

majoração da multa diária que foi fixada na decisão que acolheu o pedido 

de tutela de urgência. Compulsando os autos, observa-se que a Requerida 

foi devidamente citada da ação e intimada acerca da tutela antecipada 

deferida no presente feito, conforme ID 15927661. Com efeito, 

considerando que a Reclamada deixou de proceder à baixa do gravame 

incidente sobre o veículo objeto da demanda, torna-se perfeitamente 

possível a majoração da multa diária para compelir ao cumprimento da 

decisão judicial. Desta forma, sem prejuízo da multa diária já fixada, a fim 

de bem cumprir a determinação judicial, INTIME-SE a Reclamada para que 

promova baixa do gravame registrado no veículo Toyota Hilux CD 4x4 

SRV, fabricação/modelo 2015/2015, placas QBL 6632/MT, RENAVAN 

01043959774, CHASSI 8AJFY29G0F8584438, cor prata, cuja restrição foi 

feita no Detran do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de majoração de multa, a qual desde já fixo em R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Intimem-se as partes litigantes e seus Advogados constituídos nos 

autos. A Requerida apresentou contestação. Assim, aguarde-se o 

decurso do prazo para impugnação e, em seguida, retornem ou autos 

conclusos para analise da necessidade de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000232-63.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

parte Exequente acerca do depósito efetuado pela Executada, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Concordando com o 

valor depositado, desde já autorizo o seu levantamento, vindo-me ao 

depois conclusos os autos para extinção pela satisfação da obrigação. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARAGA CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARAGA CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 3306319 e 

3306316). A parte Exequente, devidamente intimada, não se manifestou 

nos autos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 14662559 em favor da parte 

Exequente, em conta indicada a ser indicada por ela. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000693-98.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Aportou aos 

autos o comprovante de depósito de ID 160760052, todavia, sem qualquer 

petição do Requerido. Assim, INTIME-SE o Requerido, por seu advogado 

constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o motivo do 

depósito, sob pena de no silêncio, presumir-se o pagamento e, em 

consequência, ser liberado em favor do Requerente. Havendo 

manifestação do Requerido no sentido de que o depósito é destinado ao 

pagamento do valor da condenação, expeça-se alvará de levantamento 

em favor do Requerente, na conta informada por ele na petição de ID 

16300375, vindo-me, ao depois, conclusos para extinção pela satisfação 

da obrigação de pagar. Caso, contrário, decorrido o prazo sem resposta, 

retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde–MT, 05 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000277-33.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito em execução, conforme pedido de 15824645. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEDERIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 16h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EULIVIO TREVISOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DGCA - PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS APOLINARIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002120-33.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado e negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 
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analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela parte Requerida em 15.05.2017, por débito vencido em 

10.01.2017, consoante documento acostado aos autos no ID 16145159, e 

desde então o Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para 

promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano o 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1002061-45.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes é legítimo. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a parte Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações do Requerente. - Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 
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ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras a Autora, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que teve seu nome 

indevidamente mantido em órgão de proteção ao crédito por débito 

devidamente quitado, não justificando a permanência da negativação 

promovida pela Requerida. Para comprovar suas alegações, a Requerente 

trouxe aos autos o contrato de renegociação da dívida e, notadamente, o 

comprovante de pagamento e o documento que comprova a inclusão do 

seu nome em órgão de restrição ao crédito, cuja inclusão se deu 

anteriormente a quitação do débito em voga. Logo, entendo verissímeis as 

alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar, pois 

logrou demonstrar o pagamento do débito que gerou a negativação. Por 

fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar 

que o Requerida promova a imediata baixa de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos presentes autos, até 

ulterior determinação deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1002187-95.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 
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a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração de existência do negócio jurídico que deu origem ao débito 

negativado e se é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o crédito. 

Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que nunca realizou 

negócio jurídico com a Requerida, nunca contraiu o malfadado 

financiamento e, portanto, a restrição em seu nome feita pela Requerida é 

totalmente indevida. A negativa, ainda que desacompanhada da prova 

respectiva, face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, 

deve ser tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, 

presumindo-se a boa fé do litigante, e de tão absurda a idéia de que 

alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstra o oposto através de simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa do Requerente. 

Vale ressaltar, de outra banda, que o ilustre Causídico do Reclamante 

jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o pedido 

liminar, sendo certo que o desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, 

na revogação da liminar e, também, na condenação da parte nas penas 

relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida promova a 

imediata baixa de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus 

similares, relativamente ao débito discutido na presente ação, até o 

deslinde da demanda. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE LOPES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000396-28.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A executada, por meio da petição de 13827741, veio 

aos autos comprando o pagamento da execução, juntando o respectivo 

comprovante (ID 13827760). O exequente, por sua vez, concordou com o 

valor depositado, todavia, pugnou pela aplicação da multa de e honorários 

advocatícios de 10%. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que não há 

incidência no Juizado Especial da segunda parte prevista no parágrafo 

primeiro do artigo 523, do CPC, por disposição expressa do artigo 55, da 

Lei 9.099/95, que afirma que os horários advocatícios somente são 
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previstos ao recorrente, vencido, em segundo grau de jurisdição, e não 

em cumprimento de sentença, caso dos autos. E também, pela disposição 

do Enunciado 97 do Fonaje, in verbis: “A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” Quanto a multa prevista do artigo 513, § 

2º, primeira parte, do CPC, no caso em comento, tenho que não é devida. 

Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte Executada foi 

devidamente intimada para cumprir a obrigação estabelecida nos autos no 

dia 24.05.2018 (Evento 15913293). O prazo para pagamento voluntário 

expirou em 13.06.2018 (Evento 16105459). Pelo exame do comprovante 

de depósito (ID 13827760), ressai que o executado efetuou o pagamento 

do valor da execução em 19.06.2018, ou seja, apenas há poucos dias 

após o termo. Portanto, entendo que não é o caso de aplicar a multa em 

referência. Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento dos valores 

depositados nos autos (ID 13827760), em favor do Exequente, em conta 

indicada por ele, nos termos da petição de ID 13858739. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000794-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000794-38.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada compareceu nos autos 

comprovando o pagamento da obrigação de pagar, consoante 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 16038575). A 

Exequente, por sua vez, pugnou pelo seu levantamento, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 160776420). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 16038575), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 160776420. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020031-41.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE AGOSTINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020031-41.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor do débito (ID 16076327), pugnando pelo 

extinção do feito. A parte Exequente, por sua vez, concorda com os 

valores depositados e pede pelo levantamento (ID 15026151). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 16076327, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos do petitório de ID 15026151. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001034-27.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 15823900), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. A Requerida efetuou o 

pagamento do valor do acordo mediante depósito judicial (ID 16122082). 

Vieram os autos conclusos. O Requerente manifestou sua concordância 

com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16173944). É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositados nos autos (ID 16122082) em favor da 

parte Exequente, na conta por ele indicada (ID 16173944). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000959-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARY GISELLE RODRIGUES PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000959-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor em 

execução, consoante se infere dos comprovantes acostados aos autos 

(IDs 13582935 e 15824121). A Exequente pugnou pelo levantamento do 

valor complementar depositado pela Executada, o que presume a sua 

anuência com o pagamento (ID 16018917). O depósito de ID 13582935, no 

valor de R$ 2.654,36 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos), já foi levantado pela credora, consoante alvará de 

ID 15112175. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no auto (ID 15824121 – R$ 303,10) em 

favor da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 
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ID 16018917. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000464-12.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento depósito 

para pagamento do valor em execução, consoante se infere do 

comprovante acostado aos autos (ID 15525501). A Exequente, por sua 

vez, pugnou pelo levantamento do valor depositado (ID 15650310). A 

Executada, pela petição de ID 15995420, informou que efetuou depósito do 

valor de R$ 10.115,66 (dez mil, cento e quinze reais e sessenta e seis 

centavos), quando o pleiteado pela Exequente é de R$7.643,42 (sete mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Requer, 

assim, a restituição da importância paga a maior, ou seja: R$2.472,14 (dois 

mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). Pelo exame 

da petição de ID 13678831, a Exequente pugna pelo recebimento da 

importância de R$ R$7.643,42 (sete mil, seiscentos e quarenta e três reais 

e quarenta e dois centavos). Portanto, o Executado realmente efetuou 

depósito maior do que devido para a Exequente. Assim, merece 

acolhimento o seu pedido de restituição do valor excedente depositado 

nos autos. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor de R$7.643,42 (sete mil, seiscentos e quarenta e 

três reais e quarenta e dois centavos) e seus rendimentos em favor da 

EXEQUENTE, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15650310 e, o valor de R$2.472,14 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois 

reais e quatorze centavos) e seus rendimentos, em favor da EXECUTADA, 

em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 15995420. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-46.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010094-46.2011.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada compareceu nos autos comprovando o pagamento da 

obrigação de pagar, consoante comprovante de depósito acostado aos 

autos (ID 1212031). A Exequente, por sua vez, concordou com o 

pagamento, pedindo pelo seu levantamento, conforme petição de ID 

16094203. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 1212031), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16094203. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001030-24.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 15631675). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15691713). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 15631675), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15691713. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000404-68.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 16094723). O Exequente, por sua 

vez, pugna pelo levantamento, o que presume a sua anuência com o 

pagamento (ID 16100816). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da 

parte Exequente(ID 16094723), em conta indicada por ela, nos termos da 

petição de ID 16100816. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001034-27.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Requerida 

efetuou o pagamento do valor integral do acordo mediante depósito judicial 

(ID 16071373). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu 

inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 16071373) em favor da parte Requerente, 

na conta a ser por ele indicada. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 2004-52.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Tendo em vista o trânsito em julgado do embargos, impulsiono estes autos 

às partes para que se manifestem, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2871 Nr: 282-71.2000.811.0029

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heraldo Gelson Felten, Carlos Antonio Oselame, 

Neorides Oselame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi apresentado pelo douto perito perícia 

complementar sobre as impugnações do assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71096 Nr: 4240-35.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaelson Gomes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar, com base nos 

fundamentos lançados para suspender a imissão na posse, tão somente 

no que tange à sede da casa indicada às fls. 22, e da pequena plantação 

de fls. 23, no mais mantendo integralmente a imissão na posse concedida 

nos autos de código 25740 e relação à área que fora ali arrematada.No 

que tange às plantações de fls. 23, dado o pequeno montante do que foi 

desde logo vislumbrado, por prova do próprio requerente, determino que 

os oficiais de justiça promovam a estimativa do valor das plantações (área 

e o que estiver plantado, e depois em termos econômicos), para fins de 

eventuais posteriores indenização por benfeitorias, se o caso.Às 

providências. Intime-se. Citem-se os réus com as advertencias de praxe e 

para que, querendo, ofertem contestação.Apense-se o presente aos 

autos de código 25740.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente, devendo o mesmo, após o decurso do prazo solicitado, 

manifestar-se nos autos independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60272 Nr: 1163-52.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDD, LID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da deprecada sem cumprimento de seu 

objeto, impulsiono os autos ao requerente para manifestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 3092-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Moreira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:12971/MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

acusado para que apresente suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59905 Nr: 937-47.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simirami Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de 

dezembro de 2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos 
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recursos Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 

1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão 

da tramitação dos presentes autos.

 Aguarde-se em cartório a solvência da questão submetida a julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59083 Nr: 459-39.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Cabral Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o Ofício Circular n.º 200/2017/NUGEP/VQS, datado de 05 de 

dezembro de 2017 e diante do acolhimento da proposta de Afetação dos 

recursos Eresp. n.º 1.163.020/RS, Resp. 1.692.023/MT e REsp. 

1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, DETERMINO a suspensão 

da tramitação dos presentes autos.

 Aguarde-se em cartório a solvência da questão submetida a julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23044 Nr: 850-38.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBJ, LADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370/O, DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - OAB:9.614, 

Tais Cristina Freitas e Silva - OAB:23.396/MT

 Vistos.

Diante da ausência justificada do representante do Ministério Público, 

conforme informado em Ofício nº 267/2018PJCAN, redesigno audiência 

para a data de 27 de novembro de 2018 às 14h50min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68641 Nr: 2770-66.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRSM, DSM, SDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Eliza Schumann 

Kutzner - OAB:24.969- B

 Autos nº. 2770-66.2018.811.0029 (68641)

Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Existentes questões preliminares a serem analisadas, passamos as suas 

análises.

I – Da Inépcia da denúncia por falta da individualização da conduta de 

cada acusado.

Alega a Defesa em sua resposta à acusação que não há individualização 

pormenorizada das condutas dos acusados na denúncia de fls. 03/07.

Como se sabe a peça acusatória deve conter a exposição do fato 

delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. 

Denúncias que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não 

se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito. A inépcia 

da denúncia caracteriza situação configuradora de desrespeito estatal ao 

postulado do devido processo legal.

Não é esse o caso dos autos. A exordial acusatória, apresenta de forma 

clara uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno 

exercício da ampla defesa por parte de cada acusado, não sendo inépta a 

denúncia que, atende aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal.

Além disso, havendo descrição da relação entre a conduta do paciente e 

o fato tido por delituoso, evidenciado nas assertivas constantes na 

denúncia, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de 

individualização da conduta. A circunstância, por si só, de o Ministério 

Público ter imputado a mesma conduta aos denunciados não torna a 

denúncia genérica.

Ainda, é geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta a 

todos os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos 

praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de 

vontades para o mesmo fim.

Nesse passo, tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que 

sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos 

de delito, imperioso o prosseguimento do processo-crime, ao passo que 

deixo de acolher a preliminar.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 13h30min (horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas 

as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 10 de outubro de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51806 Nr: 2687-55.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RAMALHO DE OLIVEIRA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL RAMALHO DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA, Cpf: 67104606491, Rg: 3018999-3, Filiação: Francisca 

Benjamim de Oliveira e Severino Bernardino Siqueira, data de nascimento: 

07/09/1967, brasileiro(a), natural de Macaiba-RN, viuvo(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu MANUEL RAMALHO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 147 e 129, § 9º do 

Código Penal.Passo a dosar a pena.Artigo 129, § 9º, do Código PenalNão 

vislumbrando elementos de dosimetria para além do tipo penal, fixo a pena 

definitiva em 3 (três) meses de reclusão.Artigo 147 do Código PenalPena 

definitiva no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.Pena total em 4 

(quatro) meses de detenção O regime inicial é o aberto.Deixo de aplicar as 

disposições do artigo 44, por em decorrência da violência/ameça (inciso I, 

última parte).Aplico ao condenado o sursis do artigo 77 do Código Penal, 

suspendendo a pena, em por 2 (dois) anos.Nos termos do artigo 78 do 

Código Penal fixo as seguintes condições:1 – Comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar suas atividades, pelo prazo de 02 (dois) 

anos;2 – Pagamento de R$ 1.000,00 (mil) reais destinado ao FUNAJURIS, 

podendo ser parcelado em até 4 (quatro) vezes.Com o trânsito em julgado: 

a) lance-se o nome do(a) réu(ré) no rol dos culpados, expeça-se guia de 

recolhimento para a execução da pena, comunique-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 15, inciso 

III, da Constituição Federal e ao Instituto de IdentificaçãoPRIC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 23 de outubro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (RÉU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (RÉU)

DIRCEU OSTROSKI (RÉU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (RÉU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de intimação, ID. 16357378, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000507-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO (REQUERIDO)

AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO (REQUERIDO)

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI (REQUERIDO)

DARIO JOSE MICHARKI (REQUERIDO)

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17364 Nr: 586-89.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, saliento que a autarquia acostou aos autos, comprovante da 

implantação do benefício previdenciário, conforme se infere à fl. 133.

 Ademais, ante a concordância da autarquia quanto aos valores (fl. 

121/v°), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 

118/120, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

DETERMINO a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, no valor total do benefício previdenciário, qual seja, R$ 133.180,93 

(cento e trinta e três mil, cento e oitenta reais e noventa e três centavos).

 Caso o representante legal da requerente pretenda a cobrança de 

contrato de serviços advocatícios, deverá se valer das vias adequadas, 

sendo inviável a cobrança nos moldes solicitados no item “iv”, de fl. 131.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Em seguida, vista dos autos à requerente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 2337-33.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17584/O, Arthur de Freitas Rocha Lima - 

OAB:22.215/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Higor Butter 

Rocha Lima em face de Gluber Rocha Lima, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Realizado alguns atos processuais, o requerente manifestou falta de 

interesse no prosseguimento da ação (fl. 124).

 É o relato. Decido.

 De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples, que pode novamente ser proposta.

 Sendo assim, considerando o desinteresse do requerente, outro caminho 

não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar o requerente em custas judiciais, em razão do 

deferimento de justiça gratuita à fl. 18.

Comunique-se a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do 

Estado de Mato Grosso (SEJUDH/MT).

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Notifique-se a Defensoria Pública Estadual. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 934-63.2015.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlos de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e 

honorários, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45444 Nr: 1576-70.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Jose da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Fazenda para se manifestar no prazo de 30 dias, nos termos 

do Art. 535 do cpc.

 Certificado o não oferecimento de impugnação, intime-se o credor para 

atualizar o débito e conclusos para homologação.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 1688-05.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Rodrigues da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

1 - Considerando a manifestação de fls. 34/42, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados em favor do advogado, 

considerando que o mesmo tem poderes específicos para receber e dar 

quitação, e porque o mesmo apresentou procuração com firma 

reconhecida. No ponto, apenas a título de esclarecimento, caso a 

procuração não tivesse firma reconhecida, o pedido também seria 

deferido, no entanto, seria determinada a intimação pessoal do beneficiário 

legal dando ciência da expedição do alvará.

2 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA ELIAS MARIN (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca do teor da certidão constante no ID do documento: 16349865, 

para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informar o endereço correto 

da Promovida, sob pena de prejudicar a realização da audiência. 

Canarana-MT, 06 de novembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001056-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001056-69.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de ação guarda com pedido de guarda provisória ajuizada por 

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor de VINÍCIUS LOPES 

DOS SANTOS e ITALO LOPES DOS SANTOS, representados por sua 

genitora, ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA. Ressoa dos autos que o 

autor requer a guarda provisória dos infantes que residem com a genitora, 

na Rua 04, Quadra 02, Casa 10, Residencial Vereda, Bairro Nova Várzea 

Grande, Várzea Grande-MT. A requerida apresentou manifestação nos 

autos, embora não tenha ocorrido o recebimento da inicial, alegando, que 

está em trâmite o processo n. 1009516-14.2018.811.0002, na comarca de 

Várzea Grande –MT, perante a 3ª Vara de Família e Sucessões da 

respectiva comarca, sendo tal vara de mesma titularidade do juízo que 

recebeu e encontra-se julgado a ação de alimentos dos menores, sendo 

essa competente para julgar a ação de guarda, suscitando a conexão da 

presente demanda e aquela já em trâmite. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que os 

infantes estão sob a guarda da genitora, na Comarca de Várzea 

Grande/MT, onde residem e, assim, como já levantando pela requerida, 

também possui naquele juízo ação de alimentos em trâmite, requerendo 

que a conexão dos autos e o declínio da competência. Assim, a ação deve 

ser proposta naquela localidade, em obediência ao que prevê a 

jurisprudência e o sumulado do STJ, vejamos: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 133.175 - PR (2014/0073703-9) RELATOR : MINISTRO 

RAUL ARAÚJO SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE 

FAMÍLIA DE CURITIBA - PR SUSCITADO : JUÍZO DE DIRETO DA 2A VARA 

DE JUÍNA - MT INTERES. : J M DOS S ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO INTERES. : V S DA S E OUTROS 

ADVOGADO : NIRLEI DE FATIMA FRANCO INTERES. : M L M DE A 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CURITIBA - PR, em face do 

JUÍZO DE DIRETO DA 2ª VARA DE JUÍNA - MT, em ação de 

reconhecimento de paternidade e maternidade, cumulado com pedidos de 

expedição de registro tardio e de fixação de guarda. A ação foi ajuizada 

perante o d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juína/MT que, após deferir a 

guarda provisória do menor A. Da S. S. ao autor J. M. Dos S. declinou de 

sua competência, em atenção a requerimento do Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso, porque, dos autos, "consta informação de que o 

requerente, bem como a criança residem atualmente na cidade de 

Curitiba/PR" (na fl. 82) Remetida a causa à comarca do atual domicilio do 

infante e de seu responsável, o d. Juízo da 3ª Vara de Família de 

Curitiba/PR, a quem o feito foi distribuído, suscitou o presente conflito de 

competência sob os seguintes argumentos: "(...) 3. O artigo 87 do Código 

de Processo Civil preceitua que a competência é determinada no momento 

da propositura da ação, sendo irrelevante as modificações do estado de 

fato e de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão matéria ou da 

hierarquia, o que não não é o caso dos autos, visto o presente tratar-se 

de competência territorial. Ademais, na sistemática processual vigente, a 

'perpetuatio jurisdictionis' determina-se no momento em que a ação é 

proposta, ou seja, segundo a regra inserta no artigo 87 do CPC, já 

mencionado, a competência é fixada no momento da propositura da 

demanda em juízo, sendo irrelevantes quaisquer alterações posteriores 

em suas regras. Portanto, o juiz que primeiro conhecer do processo 

perpetua nele sua jurisdição, à exceção de modificações posteriores 

respeitantes aos critérios de competência absoluta. Assim, a alteração de 

domicílio do autor após a propositura da ação não tem o condão de 

influenciar na competência já definida" (nas fls. 108/109). A 

Subprocuradoria-Geral da República opina pela competência do Juízo 

Suscitado. É o relatório. Passo a decidir. Como se sabe, na resolução de 

conflitos que versam sobre crianças e adolescentes, o norte deve ser 

sempre o interesse do menor que, atrelado ao princípio do juízo imediato, 

insculpido no art. 147 do ECA, aponta para o juízo que tem possibilidade de 

interação mais próxima com a criança e seus responsáveis como sendo o 

que melhor atende aos objetivos traçados no Estatuto. Referido dispositivo 

tem a seguinte redação: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. § 1º. Nos casos 

de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou 

omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. § 

2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade 

competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde 

sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. § 3º Em caso 

de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou 

televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para 

aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual 

da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as 

transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Consoante se 

colhe da inicial, em virtude da concessão da guarda provisória, a criança 

permanece sob os cuidados do suposto pai, atualmente residente na 
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Comarca de Curitiba/PR. Nesse contexto, cabe ao d. Juízo da 3ª Vara de 

Família de Curitiba/PR processar e julgar os processos envolvendo a 

guarda da criança, porquanto, "em discussões como a que ora se trava, 

prepondera o interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o 

foro do alimentando e de sua representante legal como o competente tanto 

para a ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe 

sejam conexas." (CC 102849/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 03/06/2009). Com efeito, "o princípio do juízo 

imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado 

ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se 

às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que 

oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, 

desse modo, a modificação da competência no curso do processo, 

sempre consideradas as peculiaridades da lide." (CC 111130/SC, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 01/02/2011) 

Confira-se, ainda, desta relatoria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA AÇÃO DE 

ALIMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. PERMEABILIDADE A 

FATOS SUPERVENIENTES. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE 

PREPONDERANTE DESTES. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). 1. A prestação de alimentos refere a 

uma relação jurídica continuativa, por tempo indeterminado, estando sujeita 

a modificações ditadas por comprovada alteração da situação fática 

justificadora de sua fixação. Os alimentos podem ser redimensionados ou 

afastados. 2. Assim, os alimentos podem ser revistos ainda no trâmite do 

processo originário ou em nova ação. Essa demanda posterior não 

precisa ser proposta em face do mesmo juízo que fixou os alimentos 

originalmente, podendo ser proposta no novo domicílio do alimentando, nos 

termos do art. 100, II, do Código de Processo Civil. Até mesmo a execução 

do julgado pode se dar em comarca diversa daquela em que tramitou a 

ação de conhecimento, de modo a possibilitar o acesso à Justiça pelo 

alimentando. Precedentes. 3. O caráter continuativo da relação jurídica 

alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza 

que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. 4. Isso porque se o 

alimentando mudar de domicílio logo após o final da lide, e ocorrerem fatos 

supervenientes que autorizem a propositura de ação de revisão de 

alimentos, essa vai ser proposta na comarca onde o alimentando tiver 

fixado novo domicílio. Do mesmo modo, a execução do julgado pode se dar 

no novo domicílio do alimentando, como acima visto. Assim, se a troca de 

domicílio ocorrer durante o curso da ação originária não parece razoável 

que se afaste esse entendimento com vistas somente no aspecto da 

estabilidade da lide, de marcante relevância para outras demandas, mas 

subalterno nas ações de alimentos, permeáveis que são a fatos 

supervenientes. 5. Cumpre ressaltar, ademais, que no caso em tela o 

menor e a genitora se mudaram para o foro do domicilio do genitor, em São 

Paulo/SP, nada justificando a manutenção do curso da lide no Estado do 

Ceará, nem mesmo o interesse do alimentante. 6. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões 

do Foro Regional III - Jabaquara - SP. (CC 114.461/SP, SEGUNDA SEÇÃO, 

DJe 10/08/2012). Por fim, registre-se que a lide, conforme posta no 

presente incidente processual, não guarda qualquer singularidade que 

seja relevante a ponto de afastar a competência do foro do domicílio de 

quem exerce a guarda do menor. Ante o exposto, conheço do conflito 

para declarar a competência do d. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE 

FAMÍLIA DE CURITIBA - PR, o suscitado. Publique-se. Brasília, 17 de 

novembro de 2014. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - CC: 133175 

PR 2014/0073703-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 

DJ 21/11/2014)” “Súmula 383: “a competência para processar e julgar as 

ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio 

do detentor de sua guarda”. Assim, o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência 

do CPC, eis que deve prevalecer, também, o princípio do juízo imediato. 

Portanto, o foro competente para julgar a presente demanda é da Comarca 

de Várzea Grande/MT, para onde o feito deverá ser remetido. 

CONCLUSÃO Diante do exposto, diante da incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda, declino a competência 

deste Juízo em favor do douto Juízo da Comarca de Várzea/MT. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo para a 

interposição de recurso, o que deverá ser devidamente certificado, 

remetam-se os presentes autos à Comarca de Várzea Grande, onde será 

distribuído. Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 30 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE MOURA LEMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39442 Nr: 1949-24.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREA CRISTINA 

DE MELO BARBOSA, para devolução dos autos nº 

1949-24.2011.811.0024, Protocolo 39442, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64524 Nr: 537-53.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Lucena Monforte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, volvam-me conclusos para o 

arquivamento dos autos.

Caso encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 887-36.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY CASTANHEIRA DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA NERES SANTOS, Luziney Maria Pinto 

da Silva, Antonio Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634, 

Vagner Lucio de Viveiros. - OAB:14448

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição de ref.79 .

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2197 Nr: 715-90.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro de Souza, Arilce Lima Bonfim, José 

Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o processo 

nos termos do artigo 922 do CPC, até a data de 27 de dezembro de 2018.

Esclareço que, findo o prazo, o processo retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1456 Nr: 15-17.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMRLONML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830, pelo prazo requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65743 Nr: 1558-64.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rápido Chapadense Viação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:OAB/MT. 7666-O

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo de 6 

meses.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2136 Nr: 657-87.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o processo 

nos termos do artigo 922 do CPC, até a data de 27 de dezembro de 2018.

Esclareço que, findo o prazo, o processo retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38241 Nr: 668-33.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Geraldo Pessidonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL GERALDO PESSIDONIO, Cpf: 

70026315190, Rg: 203.2416-2, Filiação: Gregório Geraldo Pessidonio e 

Martinha Antonia, data de nascimento: 13/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimarães-MT, convivente, Telefone 9986-3089. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) Réu(s) acima qualificado(a,s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para comparecer(em) à audiência já 

designada por este r. juízo, conforme dados abaixo, para ser 

INTERROGADO(A). DADOS DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento 

(Tribunal do Juri) que se realizará no dia 30/11/2018, às 09:00, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I. Vislumbrando a determinação da CGJ 

acerca do mês do júri, antecipo a sessão de julgamento para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 9 horas, cancelando-se as determinações em 

contrário. II. Intimem-se as partes e testemunhas na forma da decisão 

retro, bem como os jurados.III. Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 05 de novembro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 16367 Nr: 957-39.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 I. Cite-se a parte requerida nos termos do que determina o artigo 690 do 

Código de Processo Civil para que, no prazo de cinco (5) dias, manifeste 

acerca do pedido de habilitação dos herdeiros.

II. Para tanto, atentem-se os senhores serventuários ao art. 183 do Código 

de Processo Civil, no que se refere à contagem de prazo.

III. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Suspendo, por ora, o curso da demanda, conforme determina os 

artigos 313, I, e 690 do Código de Processo Civil.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40462 Nr: 3215-46.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir Martins de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ODENIR MARTINS 

FIGUEIREDO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 13, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 395 de 860



É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 2733-69.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Horlandina Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, cite-se a parte executada nos termos do artigo 690, 

atentando-se também, ao art. 183, ambos do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal manifeste acerca do pedido de habilitação dos 

herdeiros.

 II. Havendo impugnação, tragam os autos conclusos para a devida 

análise.

III. Não sendo o caso de impugnação, defiro o pedido de habilitação de 

herdeiros.

IV. Tendo em vista a concordância dos valores apresentados à fls. 281 

vº, homologo o cálculo de fls. 278/279, e acolho a emendar a inicial de fl. 

282.

V. Decorrido o prazo, sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

expeça-se por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinente, independentemente de nova 

determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 407-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Izidoria Machado, Carmelita Pires Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Considerando que a decisão proferida à fl. 209, extinguiu as execuções 

de fls. 145/150, Expeçam-se os competentes alvarás para levantamento 

das quantias disponíveis à fl. 205, referente aos honorários 

sucumbenciais e fl. 222, referente ao benefício previdenciário.

II. Para tanto, cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Edição.

III. Ademais, devidamente levantado os valores, arquive-se 

independentemente de novo despacho.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 1241-03.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escolástico Francisco de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida à fl. 

96, determinou a emenda da petição veiculada às fls. 90/92, para fazer 

constar o nome do advogado no polo ativo.

Contudo, constata-se que a causídica, subscritora do pedido de fl. 97, não 

possui procuração, para atuar em nome do advogado André Gonçalves 

Melado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para determinar a juntada de procuração 

outorgada pelo advogado André Gonçalves Melado, em favor da 

advogada subscritora do pedido de fl. 97.

II. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 691-71.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honório Pinto Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida à fl. 

82, determinou a emenda da petição veiculada às fls. 79/81, para fazer 

constar o nome do advogado no polo ativo.

Contudo, constata-se que a causídica, subscritora do pedido de fl. 83, não 

possui procuração, para atuar em nome do advogado André Gonçalves 

Melado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para determinar a juntada de procuração 

outorgada pelo advogado André Gonçalves Melado, em favor da 

advogada subscritora do pedido de fl. 83.

II. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34227 Nr: 140-33.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a subscritora da peça 

de fls. 178/180, não possui procuração para atuar em nome do advogado 

André Gonçalves Melado.

Ademais, constata-se também que a subscritora do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Prova disso, na referida petição consta como exequente exclusivamente, 

Clementino de Almeida, sendo evidente a inadequação técnica do pedido 

de honorários sucumbenciais, que por óbvio, deverá ser executado, em 

nome próprio do advogado.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para DETERMINAR a 

regularização da representação processual que poderá dar-se por meio 

de juntada de procuração ou por nova petição assinada por advogado já 

constituído nos autos.

II. ADVIRTA-SE que o não cumprimento das determinações acima 

delineadas, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, 

I, do CPC.

 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos.

IV. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 619-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por DANIEL SILVA 

SOUZA em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Foram expedidas RPV’s para recebimento dos valores objeto da 

execução, sendo as quantias disponibilizadas em depósitos judiciais.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados.

À fl. 135, foi determinado que a causídica da parte exequente promovesse 

a regularização processual.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 130 e 132, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) 

de fls. 102/104, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeçam-se alvarás para levantamento das quantias disponíveis, 

procedendo para tanto, a transferência dos valores conforme o requerido 

pela causídica à fl. 134.

 Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39382 Nr: 1889-51.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gabriel Alves Fernandes da Silva, Marcia Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, acolho a emenda de fl. 148, e por consequência, defiro a 

pretensão executória em relação aos honorários sucumbenciais, no 

importe de R$ 11.079,75 (onze mil setenta e nove reais e setenta e cinco 

centavos).

II. Considerando que o requerido concordou com os cálculos 

apresentados à fl. 147vº, Homologo o cálculo de fls. 137/139.

III. Expeça-se, por intermédio do presidente do tribunal competente ou 

ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69355 Nr: 111-07.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida à fl. 

72, determinou a emenda da petição veiculada às fls. 67/69, para fazer 

constar o nome do advogado no polo ativo.

Contudo, constata-se que a causídica, subscritora do pedido de fl. 73, não 

possui procuração, para atuar em nome do advogado André Gonçalves 

Melado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para determinar a juntada de procuração 

outorgada pelo advogado André Gonçalves Melado, em favor da 

advogada subscritora do pedido de fl. 72.

II. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21342 Nr: 1961-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Correia de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida à fl. 

170, determinou a emenda da petição veiculada às fls. 141/143, para fazer 

constar o nome do advogado no polo ativo.

Contudo, constata-se que a causídica, subscritora do pedido de fl. 171, 

não possui procuração, para atuar em nome do advogado André 

Gonçalves Melado.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para determinar a juntada de procuração 

outorgada pelo advogado André Gonçalves Melado, em favor da 

advogada subscritora do pedido de fl. 170.

II. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.
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 III. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 3793-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Iramy de Azevedo Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA IRANY DE 

AZEVEDO MONTEL, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33303 Nr: 2472-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Djalme Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra BENEDITA 

DJALME CARVALHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37382 Nr: 3929-74.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gomes A . Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra RODOLFO GOMES 

A. SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40843 Nr: 2691-49.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemance Almeida Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, pelos motivos 

narrados na inicial, visando o recebimento de crédito tributário de pequena 

monta.

Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em razão do valor do crédito 

tributário em questão não exceder aquele fixado no Provimento n° 

13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi devidamente intimada, 

não havendo recurso e/ou manifestação em contrário.

 Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento provisório e o 

presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício circular n° 

274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no sentido de 

dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a prescrição do 

crédito tributário.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

 Conforme entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento no REsp n° 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro 

Mauro Campbell, nas execuções fiscais, “havendo ou não petição da 

Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, 

findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o 

prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito 

exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa 

na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF, 

findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 

reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Em que pese não haver suspensão do processo no caso em tela, 

aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece que 

‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato’.

 Assim, “in casu”, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente 

intimada da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, em razão do valor do referido crédito, contudo, deixou de 

manifestar qualquer irresignação quanto à referida decisão, o que foi feito 

somente neste mês, isto é, após o transcurso do quinquênio legal, por 
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determinação de abertura de vista deste Juízo.

Portanto, é manifesta a preclusão da referida discussão, já que não houve 

qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente 

quanto à aplicabilidade do referido entendimento.

 Por outro lado, convém destacar, que o fato do valor superar aquele 

fixado no provimento, não altera a situação dos autos, quando a execução 

fiscal está fulminada pela prescrição.

Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a 

tese do STJ nos termos do REsp n° 1.340.553/RS, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente é medida de rigor.

 DISPOSITIVO

Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por sentença, 

extinto o presente processo executivo.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36896 Nr: 3577-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cristovão Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ CRISTOVÃO 

MAGALHÃES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33045 Nr: 2307-57.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra OZIEL 

NASCIMENTO FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36380 Nr: 3123-39.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Barros Lima Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, pelos motivos 

narrados na inicial, visando o recebimento de crédito tributário de pequena 

monta.

Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em razão do valor do crédito 

tributário em questão não exceder aquele fixado no Provimento n° 

13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi devidamente intimada, 

não havendo recurso e/ou manifestação em contrário.

 Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento provisório e o 

presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício circular n° 

274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no sentido de 

dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a prescrição do 

crédito tributário.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

 Conforme entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento no REsp n° 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro 

Mauro Campbell, nas execuções fiscais, “havendo ou não petição da 

Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, 

findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o 

prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito 

exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa 

na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF, 

findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 

reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Em que pese não haver suspensão do processo no caso em tela, 

aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece que 

‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato’.

 Assim, “in casu”, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente 

intimada da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, em razão do valor do referido crédito, contudo, deixou de 

manifestar qualquer irresignação quanto à referida decisão, o que foi feito 

somente neste mês, isto é, após o transcurso do quinquênio legal, por 

determinação de abertura de vista deste Juízo.

Portanto, é manifesta a preclusão da referida discussão, já que não houve 

qualquer irresignação processual, em tempo, por parte da exequente 

quanto à aplicabilidade do referido entendimento.

 Por outro lado, convém destacar, que o fato do valor superar aquele 

fixado no provimento, não altera a situação dos autos, quando a execução 

fiscal está fulminada pela prescrição.

Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a 

tese do STJ nos termos do REsp n° 1.340.553/RS, o reconhecimento da 

prescrição intercorrente é medida de rigor.

 DISPOSITIVO

Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por sentença, 
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extinto o presente processo executivo.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33480 Nr: 2698-46.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Galileu de Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GALILEU DE 

LARA PINTO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33020 Nr: 2292-88.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudêncio Rodrigues de Castro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PRUDÊNCIO 

RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33822 Nr: 2642-13.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laert Lemos do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LAERT LEMOS DO 

VALE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40439 Nr: 2960-88.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jother Benedito Lopes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 3510-54.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hugo Lopes Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 
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no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37200 Nr: 3810-16.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Nelson Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra NILTON NELSON 

GOULART, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 3924-52.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rutenio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40865 Nr: 3098-55.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): francisco correia de almeida e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 3610-09.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Clemente Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36641 Nr: 3355-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Benedito Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GONÇALO 

BENEDITO MAGALHÃES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 401 de 860



 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 4034-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paula Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra VICENTE DE 

PAULA MONTEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32765 Nr: 2131-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARINAL 

OLIVEIRA DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37336 Nr: 3886-40.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 3642-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonizio Souza de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38130 Nr: 555-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade do delito descrito na denúncia imputado ao denunciado Isaias 

Batista de Almeida, o que faço com fulcro no art. 107, inciso IV, 109, V, 

114, II, todos do Código Penal para reconhecer a prescrição antecipada. II. 

Certifique-se se houve pedido de restituição da(s) arma(s), acessório(s) 

e/ou munição(ões) apreendida(s).Em caso negativo, remetam-se a(s) 

arma(s), acessório(s) ou munição(ões) apreendida(s) nestes autos ao 

Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para os fins do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003.III. Publique-se. 
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Registre-se. IV. Intimem-se. Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca 

para finalidade específica de ser intimada da presente sentença, caso o 

reeducando não tenha advogado constituído.V. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.VI. 

Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 756-03.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu de Arruda Quintiliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rezende da Silva, Divina Nunes de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução proposta por DIRCEU DE ARRUDA 

QUINTILIANO contra HELIO REZENDE DA SILVA e DIVINA NUNES DE 

REZENDE.

 Os autos vieram conclusos após a manifestação da exequente 

requerendo a extinção do feito em face da quitação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que restou comprovado que o executado quitou o débito 

alimentar, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40989 Nr: 2831-83.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel da Silva Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra EZEQUIEL DA 

SILVA PRADO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 13, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36415 Nr: 3159-81.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Beto de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra BENEDITO BETO 

DE MORAES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36505 Nr: 3241-15.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Marcelina Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CREUZA 

MARCELINA MOURA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 3852-65.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odail José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 
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no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35757 Nr: 2982-20.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Danhoni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 2484-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Agostinho Curvo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOAQUIM 

AGOSTINHO CURVO SOBRINHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41052 Nr: 2734-83.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carminda Soares da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35303 Nr: 2894-79.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana de Souza Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 3120-16.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Joacyl Moreno Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 
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procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37205 Nr: 3814-53.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nabor Boaventura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40441 Nr: 2621-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Iria de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32763 Nr: 2130-93.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA 

MADALENA DE MENDONÇA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33820 Nr: 2640-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pereira de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO BATISTA 

PEREIRA DE BARROS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 27, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37163 Nr: 3773-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Clara Magliacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...r. DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 
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anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37199 Nr: 3809-31.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazareth Batista de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra NAZARETH 

BATISTA DE CAMPOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33875 Nr: 2579-85.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanil de Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GEOVANIL DE 

LEMES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 2714-92.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfina Da Silva Canuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36550 Nr: 3278-42.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Ribeiro Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DANIELA RIBEIRO 

CARDOSO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36714 Nr: 3415-24.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra EDSON DA 

COSTA RIBEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 
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restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40651 Nr: 2609-18.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Serra Acima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CONDOMÍNIO 

SERRA ACIMA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37433 Nr: 3976-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scheila Maria de Oliveira Presa Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SCHEILA MARIA 

DE OLIVEIRA PRESA MORENO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 3917-60.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Demetrio Havagge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra RODOLFO 

DEMETRIO HAVAGGE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33352 Nr: 2516-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elienai Luis Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA ELIENAI 

LUIS CORREA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32866 Nr: 2202-80.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelia Metello de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ADELIA METELLO 

DE CAMPOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 3585-93.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 2410-64.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Adelino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HÉLIO ADELINO 

VIEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32880 Nr: 2209-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Guimarães Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra BENTO 

GUIMARÃES ROCHA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33756 Nr: 2551-20.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jani José da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JANE JOSÉ DA 

SILVA - ME, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 3700-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cerqueia Caldas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 3879-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Paulo 

Roberto de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40581 Nr: 3045-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Vicente Marques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ VICENTE 

MARQUES FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33547 Nr: 2692-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Celestino Cardoso Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO CELESTINO 

CARDOSO NETO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37297 Nr: 3850-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda de Quadros Altomare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33842 Nr: 2662-04.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Guilherme da Silva Soares - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra BENEDITO 

GUILHERME DA SILVA SOARES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36537 Nr: 3268-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djenane Blanco Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DJENANE 

BLANCO CANAVARROS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 3971-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião do Carmo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36650 Nr: 3359-88.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Alexandre M. Albertin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra FLÁVIO 

ALEXANDRE M. ALBERTIN, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36474 Nr: 3210-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CARLOS 

ALBERTO DE SOUZA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 
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manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36501 Nr: 3237-75.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Maria do carmo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CELIA MARIA DO 

CARMO DIAS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 21, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32594 Nr: 1975-90.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Angelo Pillon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra EDEMAR ANGELO 

PILLON, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 21, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41093 Nr: 3400-84.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valério da Silva Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35594 Nr: 2947-60.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Lucio de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40214 Nr: 3105-47.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Patricia Dourada Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LAURA PATRÍCIA 

DOURADA AMORIM, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 
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restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 3865-64.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda da S. Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 2983-34.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao francisco bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41086 Nr: 2822-24.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias dos Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33675 Nr: 2598-91.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC TOUR Turismo e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra AC TOUR 

TURISMO E COMÉRCIO LTDA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33106 Nr: 2330-03.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciriaco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CIRIACO 

FERREIRA DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 23, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 
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manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33802 Nr: 2622-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Amelin Anggelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ELIZABETH 

AMELIN ANGGELIN, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36369 Nr: 3114-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivalda Bezerra Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANIVALDA 

BEZERRA RIBEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41026 Nr: 3516-90.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, 

II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36663 Nr: 3371-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giliane Malanski Reis Carmona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GILIANE 

MALASNSKI REIS CARMONA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36890 Nr: 3571-12.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista F. Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO BATISTA F. 

GARCIA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 
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EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 3276-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilza Nepuneceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DILZA 

NEPUNECENO DE OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33680 Nr: 2603-16.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fama Celular Informática e Telefonia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra FAMA CELULAR 

INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA EPP, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 3904-61.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ferreira Alves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.(...). DISPOSITIVODessa forma, com 

fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 

4.º da Lei 6830/80, declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente 

processo executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30077 Nr: 276-64.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generino Ronsoni, Antonio Carlos da Quana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Martins, Maria da Graça Papinelli Martins, 

Joaquim Martins Neto, Marize Pichione Martins, Segundo Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande-MT, Terceiro Tabelionato de Notas, Reg. De 

Tít. E Doc. Da Com. De Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da costa Neto - 

OAB:3710, Tatiane Pereira Barros Perrot - OAB:10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3.948-MT, Fernando Roberto Felfili - OAB:3923, Gilmar Jesus 

Custódio - OAB:3.727-MT, Liana Gorete Roque Sagin - 

OAB:10486/MT

 Vistos, etc.

 I. Inicialmente, observa-se que a parte executada apresentou impugnação 

ao honorário sucumbencial de forma extemporânea. Contudo, é evidente 

neste momento incabível, já que o pedido impugnado não foi deferido na 

decisão proferida à fl. 450.

 II. Deste modo, acolho a emenda a inicial e somente agora defiro a 

pretensão executória em relação aos honorários sucumbenciais (fl. 451), 

no importe de R$ 15.500,75 (quinze mil e quinhentos reais e setenta e 

cinco centavos).

III. Portanto, Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida, no 

valor de R$ 15.500,75 (quinze mil e quinhentos reais e setenta e cinco 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 525, §1º, do 

CPC e penhora eletrônica de bens.

IV. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

V. Advirta a parte executada de que:

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto (art. 525, §4°, do CPC);

b) não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a 

impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o 

seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será 

processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução (art. 525, §5° do CPC.

VI. Expeça-se o necessário, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35874 Nr: 1889-85.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14.621, Fábio Luiz Palhari - OAB:19.255-O, Rosane Costa 

Itacaramby - OAB:8755/MT

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

52/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para manifestação do 

réu, por meio de seu advogado, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37336 Nr: 3886-40.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento 

provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício 

circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no 

sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a 

prescrição do crédito tributário. Após, vieram os autos conclusos. É o 

relatório.Decido. Conforme entendimento recente firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, quando do julgamento no REsp n° 1.340.553/RS, de 

relatoria do Ministro Mauro Campbell, nas execuções fiscais, “havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

lei 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de 

imediato”.Em que pese não haver suspensão do processo no caso em 

tela, aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual estabelece 

que ‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato’. Assim, “in casu”, observa-se que a Fazenda 

Pública foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa 

dos autos ao arquivo provisório, em razão do valor do referido crédito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103360 Nr: 1183-24.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Sebastiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102992 Nr: 996-16.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 573-56.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84627 Nr: 3178-43.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Santana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103438 Nr: 1215-29.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Josefa Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 728-59.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Sousa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103365 Nr: 1186-76.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenham os autos conclusos para prolação de sentença.

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 2592-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Frederico Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Requerida via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 551,16 (Quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezesseis centavos) calculadas à f. 36, conforme 

sentença fl. 33. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada 

sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e 

setenta e seis centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LUIZ NICOLOTTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001092-14.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, 'prima facie', a probabilidade do direito invocado, 

pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal 

complemente a documentação existente nos autos no sentido de 

comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). VII. Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001066-16.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Trata-se de ação de previdenciária de concessão de auxílio 

doença/aposentadoria por invalidez ajuizada por Jurema de Souza Costa, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pelos motivos 

declinados na inicial. Distribuída a apresente ação, a parte requerente 

pugnou pela sua desistência (ID NUM 16172271). É relatório. Decido. 

Homologo, por sentença, a desistência do exequente, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC. Em consequência, com fulcro nos artigos 

485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, o 

presente processo. Sem honorários, uma vez que sequer houve o 

recebimento da ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, caput, do CPC. Proceda-se conforme 

dispõe a CNGC Judicial em relação às custas processuais devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010262-27.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. A parte 

promovente interpôs recurso e não juntou comprovante de preparo, 

requerendo a assistência judiciária gratuita, todavia, não se enquadra na 

situação de hipossuficiência, portanto, indefiro-a. Disciplina o Enunciado 

nº 115 do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, 

conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” Desta forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, promover o preparo do recurso, sob pena de 

deserção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA OAB - 973.908.101-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 31/01/2019, às 14h15min, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 06 de 

novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA OAB - 973.908.101-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovida para Audiência de Conciliação 

designada para o dia 31/01/2019, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 06 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 81/2018-DF

A Excelentíssima Senhora GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE, Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando os termos da Portaria n. 678/2017 e 1.333/2018 da 

Presidência do TJMT, que suspendeu o expediente forense no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos dias 16.11.2018 

(sexta-feira), e 19.11.2018 (segunda-feira);

Considerando o Decreto Municipal nº 053/2018, que declarou ponto 

facultativo no Município de Colider nas referidas datas;

RESOLVE:

ESTENDER os efeitos da Portaria n. 678/2017 e 1.333/2018 da Presidência 

do TJMT, para decretar ponto facultativo nos dias 16 e 19 de novembro de 

2018 no Foro Extrajudicial desta Comarca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia a 

Corregedoria Geral da Justiça.

Em Colíder/MT, 6 de novembro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 27/2018-CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade 

com o Edital N.º 12/2018-CA, disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 

e publicado em 03/08/2018, no uso de suas atribuições etc.Torna público o 

RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador para o Fórum da Comarca de Colider/MT:

Nome do Candidato Inscrição Total de Pontos Classificação

ELAINE DE PAULA DA SILVA 05 66 1º

MEIRIELE DE OLIVEIRA LIMA 02 62 2°

FERNANDA ALVES DA SILVA 04 60 3º

KAMILA BORGES SILVA 08 58 4º

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI 06 52 5º

ARIEL SABOIA PAULINO 11 00 Desclassificado

FRANCISLAINE CÂNDIDO DE ALMEIDA 07 42 Desclassificado

GIOVANA GALADINOVIC BACHIEGA 10 00 Desclassificado

LUCIANO ARAÚJO JATOBÁ DA SILVA 01 00 Desclassificado

LUIZA CALDERELLI BONIN 03 48 Desclassificado

MARLON ALBERGHINI GONÇALVES 09 00 Desclassificado

O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Resultado Final 

da prova deverá apresentá-lo, por meio de petição fundamentada e 

endereçada ao Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Colider, 

no prazo de dois (2) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 

ao da divulgação do resultado.

Somente serão apreciados os recursos expressos em termos 

convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem 

interpostos nos prazos próprios.

O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previsto.

Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de 

recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

Colider/MT, 6 de novembro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

Comunicado

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

EDITAL N.º 25/2018-CA

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Colider, no uso de suas atribuições legais, 

publica ERRATA junto ao Edital nº 25/2018-CA, disponibilizado no DJE nº 

10372, de 06.11.2018, que tornou público o resultado final do processo 

seletivo para estágio curricular remunerado de nível médio e superior para 

o Fórum da Comarca de Colider para nele constar, que:

ONDE SE LÊ:

"Edital n.º 25/2018-CA."

LEIA-SE:

"Edital n.º 26/2018-CA."

Colider/MT, 7 de novembro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001036-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO MODAELLI (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 
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05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id.16098369. COLÍDER, 6 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000724-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16126682. COLÍDER, 6 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001805-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA OLIVEIRA DE MELO VERGILIO (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16213309. COLÍDER, 6 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001356-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000203-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ALEXANDRE (RÉU)

MARILENE DOS SANTOS ALEXANDRE (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido a 

localidade do imóvel objeto da liminar concedida através da decisão de id. 

16228581, constante nos autos, cuja parte dispositiva e disposições finais 

ora se transcreve: "III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para imitir provisoriamente a parte 

autora na posse das áreas declaradas como de servidão de utilidade 

pública inseridas na propriedade dos requeridos JOSÉ ANTÔNIO 

ALEXANDRE e MARILENE DOS SANTOS ALEXANDRE, devendo a parte ré 

suportar a entrada daquela (parte autora) e seus funcionários em sua 

propriedade para o início da execução do Contrato de Concessão nº 

10/2016 ANEEL, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tudo com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 1º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, do Novo Código 

de Processo Civil, e art. 1.228, § 3º e art. 1.275, inciso V, do Código Civil, 

sem prejuízo de eventual prática de crime de desobediência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Advirta-se a parte autora que deverá sempre 

comunicar a parte ré acerca das ações que irá implementar nas áreas 

envolvidas por escrito, incluindo o nome do(s) responsável(eis), no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias. A parte autora manifestou na petição inicial o 

interesse na realização da audiência de conciliação. Em observância ao 

disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do 

CNJ, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa Secretaria Judicial 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível, bem como citar a parte ré e intimar ambas as partes para o 

respectivo comparecimento. Advirta-se a parte requerida de que, se não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 
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conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a autora para impugnação no prazo legal. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Colíder, 31 de outubro de 2018." COLÍDER, 06 de novembro de 

2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDECIR VICENTE DE LIMA (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão parcial de diligência de id. 

16255590. COLÍDER, 6 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001109-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 16320951. COLÍDER, 6 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 571-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUERMANN INFORMÁTICA LTDA - ME, 

NILSON SILVA PINHEIRO, MARLI BAUERMANN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.187-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo não possui 

competência para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de 

apelação.

 Considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se as 

formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10681 Nr: 150-40.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Garcia Peres - 

OAB:OAB-14280-B, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, 

Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT, Rafael Nepucemo 

de Assis - OAB:OAB-12093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:OAB-MT 11.858-A

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10661 Nr: 134-86.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. FRIGORIFÍCA NORTE COLIDENSE LTDA - 

FRICOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o mandado/certidão às fls. 218/219, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86249 Nr: 3659-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO A. DA SILVA ALUMÍNIO - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera fls 81/82, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls.79//80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94311 Nr: 2261-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX AMORIM UCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o documento de fls. 75/75vº, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44138 Nr: 1023-30.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTÔNIO CAIS - OAB:SP 97584, Tathiane 

Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca do edital de 

citação às fls. 97, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58113 Nr: 2399-12.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera fls111/112, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls.109/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 26-42.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEODORO SEEHAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera fls.40/41, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls. 38/39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46488 Nr: 310-21.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ EMÍDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera fls. 89/90, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42947 Nr: 4024-57.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR RODRIGUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco)dias, manifestar sobre os documentos de fls. 

75/76(penhora infrutífera), requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2429-47.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVILIDER REPRES. RECURSOS HUMANOS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera às fls.41/42, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls. 39/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55427 Nr: 54-73.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE APARECIDA GONÇALVES DE PAILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera fls.46/47, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93528 Nr: 1709-41.2015.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA OLIVEIRA DA SILVA, ADILSON OLIVEIRA DA 

SILVA, EDNA DA SILVA BARRERA, ELITA OLIVEIRA FERREIRA, 

EDIMILSON OLIVEIRA DA SILVA, EDIELSON DE OLIVEIRA DA SILVA, 
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PAULO OLIVEIRA DA SILVA, CELIO JOSE DA SILVA, NILZA ANGELICA DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIONILIO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) daparte autora, para 

no prazo de 10(dez) manifestar sobre os documentos de fls. 70/71, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 32-15.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA ADAO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, acerca do 

mandado/certidão de fls. 38/39, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10994 Nr: 377-30.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELENA BATISTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PIEDADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutíferaàs fls.99/100, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85451 Nr: 2847-14.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FISCHER - ME, ANDERSON 

FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) daparte autora, para 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o mandado/certidão às fls. 

106/107, requerendo o que entender direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58554 Nr: 183-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, parano 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera às fls.76/77, requerendo o que entender de direito, conforme 

decisão de fls. 74/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42693 Nr: 3670-32.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C OLIVEIRA & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

OLIVEIRA, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autor, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos, acerca da penhora 

infrutífera às fls. 134/135, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 871-35.2014.811.0009

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 2135-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora para no prazo de 

10(dez) manifestar sobre o mandado/certidão às fls. 78/79, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96810 Nr: 3723-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da part requerida a, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre os documento de fls. 53vº e 

54vº, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46460 Nr: 272-09.2008.811.0009
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE ASSIS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre acertidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

42, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52832 Nr: 269-83.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre os documentos de fls. 162/163, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22254 Nr: 2360-30.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELISARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201042/COREJ/IT às fls. 289, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34899 Nr: 2073-62.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ROSA LEONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201061 e 0204062/COREJ/IT às 

fls. 177/178, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 3438-10.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS, 

CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre a certidão do Sr. O ficial de 

Justiça de fls. 107, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 2842-26.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GOMES ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre o ofício 0201053 e 

0201054/COREJ/IT às fls. 119/120, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55543 Nr: 122-23.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DOS REIS CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, acerca do 

desarquivamento dos autos, conforme solicitado, bem como que os autos 

encontra-se a sua disposição na Secretaria da 1ª Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96300 Nr: 3465-85.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FELIX VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/ 109.730

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença 

emanada deste Juízo em que julgou parcialmente procedente o pedido da 

parte autora.

Não conheço dos embargos de declaração, pois que intempestivos, 

conforme certidão de fl. 232.

E considerando a interposição de recurso de apelação, observado o art. 

1.010, § 3°, do NCPC, que determina a remessa dos autos 

independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se 

as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 478-52.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO - BRASIL TELECOM S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - OAB:7238 - MT, 

LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR - OAB:10203 - MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte atora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 251, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 1042-65.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ LOPES CHERAKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)da parte autora, para que, no 

prazo de 10(dez), manifestar sobre o mandado/certidão de fls. 177/178, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92139 Nr: 760-17.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre os documentos de fls. 147/148, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93547 Nr: 1726-77.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre os documentos de fls. 124/125, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90957 Nr: 3715-55.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIANE DOS SANTOS VAN-KAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre o ofício 0201034/COREJ/IT, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57887 Nr: 2171-37.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI DONISETE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre o ofício 0201055/COREJ/IT às fls. 

209, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97133 Nr: 175-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CORDEIRO DE MENEZES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201025 e 0201026/COREJ/IT às 

fls. 81/82, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82278 Nr: 3310-87.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CORREA ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre os ofícios nº 0201027 e 0201028/COREJ/IT 

às fls. 204/205, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 787-39.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PADOVAN, RELETRON REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA, VALDIR PADOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NESTOR FERNANDES 

FIDELIS - OAB:OAB-MT 6.006, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO 

- OAB:MT-3598-B, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - 

OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora para no prazo 

de 05(cinco) dias, apresentar conta bancaria para a respectiva 

transferência do valor penhorado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1863-93.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201049 e 0201050/COREJ/IT às 

fls. 222/223, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90789 Nr: 3589-05.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ANDRADE DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre o ofício 0201032 e 

0201033/COREJ/IT às fls. 112/113, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92248 Nr: 815-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201045 e 0201046/COREJ/IT às 

fls. 99/100, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93098 Nr: 1391-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias ,manifestar sobre o ofício 0201029 e 

0201030/COREJ/IT às fls. 105/106, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 1205-45.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, NEUZA FELIZARDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autor, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre o ofício 0201047 e 0201048/COREJ/IT às 

fls. 240/241, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89770 Nr: 2766-31.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENANCIO BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogado da parte autora, Dr. Edson 

Franscisco Donini, acerca do desarquivamento dos autos, conforme 

solicitado, bem como que os autos encontra-se a sua disposição na 

Secretaria da 1ª Vara Civel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 2890-14.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SV, MLVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB: MT - 16.582-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora, para 

no prazo de 10(dez) dias, preste esclarecimentos quanto ao saldo 

remanescente da dívida, conforme demonstrativo de débito juntado às fls. 

71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86186 Nr: 3594-61.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Exequente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 46/66, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52578 Nr: 12-58.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CESAR BÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 870-50.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FIEGENBAUM - 

OAB:12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s da parte requerida, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48952 Nr: 2741-28.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CALVI - Espólio de, THOMAZ 

ALEXANDRE CALVI, ELIZIA CRISTINA DE ALMEIDA CALVI, BRUNO DE 

ALMEIDA CALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre os documentos de fls. 197/198, acostados 

nos autos, requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85405 Nr: 2801-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias manifestar sobre o documento de fls. 68, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 26043 Nr: 2405-97.2003.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NI&CDBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) manifestar sobre os documentos de fls. 332//333 e 338/3340, 

requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito, 

conforme decisão de fls. 331/331vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58586 Nr: 213-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERRAZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias manifestar sobre os ofício/COREJ ás fls. 72/73, requerendo 

o que entender de direito..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86031 Nr: 3429-14.2013.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIDE MADALENA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 164, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05(cinco)dias..

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001510-31.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDIVALDO 

SATURNO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria Rural” proposta por EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Assevera o autor, em síntese, que sempre 

trabalhou na zona rural, realizando diversas tarefas na lavoura em geral, 

sempre de forma braçal. Aduz, ainda, que buscou pela via administrativa 

aposentadoria por idade pelo exercício de atividade rural, tendo sido seu 

pedido indeferido sob o argumento de “falta de comprovação de atividade 

rural em números de meses idênticos à carência do benefício”. Recebida a 

inicial ao ID 9700619, momento em que fora determinada a citação do 
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requerido, bem como designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 10548456, alegando, 

em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Impugnação à contestação pela parte autora ao ID 10845954. Entre 

um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 

11791832, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, em que 

pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se 

trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não havendo que se 

falar em quinquênio. Estando devidamente instruído o feito e não havendo 

outras preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 - 

Apenas para situar a questão, convém esclarecer que a questão jurídica 

apresentada com a peça de ingresso refere-se à possibilidade de a parte 

autora obter a concessão do benefício de aposentadoria por idade, ao 

argumento de ter exercido a atividade rural como boia-fria, pelo tempo 

correspondente ao período de carência do benefício pretendido. Muito 

bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “diaristas”, a exigência de início de prova 

material para reconhecimento da sua atividade (artigo 55, § 3º da Lei 

8.213/1991), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), mas, deve 

ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de trabalhador é 

assalariado, sem emprego permanente, nem registro formal, de sorte que 

exigir-lhe robusto início de prova material, como algum daqueles indicados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213, de 1991, equivaleria, na prática, a negar-lhe 

acesso à justiça. Nesse viés, necessário destacar que cumpre ao julgador 

valorar os fatos e circunstâncias evidenciados com ênfase no artigo 5º da 

Lei de Introdução ao Código Civil e levar em conta a realidade social em 

que inserido o trabalhador rural, na qual predomina a informalidade na 

demonstração dos fatos. Como já dito, não se mostra razoável exigir que 

os documentos carreados ao processo sigam sempre a forma prescrita 

em lei, por isso devem ser considerados válidos quando de outra forma 

atingir a finalidade precípua de comprovar o exercício da atividade rural, 

consoante disposto no artigo 244 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

verifico que os documentos juntados são bastante para configurar o início 

de prova material, qual seja: a) ID 9598975, pág. 4-5 - Certidão de 

casamento, constando como profissão do autor de lavrador, ano de 1982, 

e outros. Nessa esteira, nos casos dos trabalhadores rurais conhecidos 

como boias-frias, diaristas ou volantes, considerando a informalidade com 

que é exercida a profissão no meio rural, que dificulta a comprovação 

documental da atividade, o entendimento jurisprudencial pacífico dos 

Tribunais, seguindo orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

é no sentido de que a exigência de início de prova material deve ser 

abrandada, permitindo-se até mesmo a prova exclusivamente testemunhal. 

A propósito, assim se manifestou o Min. Luiz Vicente Cernicchiaro por 

ocasião do julgamento do REsp 72.216-SP, em 19-11-1995 (DJU de 

27-11-1995), onde refere que "o Poder Judiciário só se justifica se visar à 

verdade real. Corolário do princípio moderno de acesso ao Judiciário, 

qualquer meio de prova é útil, salvo se receber o repúdio do Direito. A 

prova testemunhal é admitida. Não pode, por isso, ainda que a lei o faça, 

ser excluída, notadamente quando for a única hábil a evidenciar o fato. Os 

negócios de vulto, de regra, são reduzidos a escrito. Outra, porém, a 

regra geral quando os contratantes são pessoas simples, não afeitas às 

formalidades do Direito. Tal acontece com os chamados “diaristas” ou 

"boias-frias", muitas vezes impossibilitados, dada à situação econômica, 

de impor o registro em carteira. Impor outro meio de prova, quando a única 

for a testemunhal, restringir-se-á a busca da verdade real, o que não é 

inerente do Direito Justo". Confiramos um aresto recente do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região neste sentido: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BOIA-FRIA. CONCESSÃO. 

COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. São requisitos para a 

concessão do benefício rurícola por idade: a comprovação da qualidade 

de segurado especial, a idade mínima de 60 anos para o sexo masculino 

ou 55 anos para o feminino, bem como a carência exigida na data em que 

implementado o requisito etário, sem necessidade de recolhimento das 

contribuições (art. 26, III e 55, §2º da LBPS). 2. A qualidade de segurado 

especial, na condição de boias-frias, porcenteiros, diaristas ou volantes, é 

comprovada, principalmente, pela prova testemunhal. Nesses casos, o 

entendimento pacífico desta Corte, seguindo orientação adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a exigência de início de 

prova material deve ser abrandada, permitindo-se, em algumas situações 

extremas, até mesmo a prova exclusivamente testemunhal. (TRF4, REOAC 

0015156-06.2010.404.9999, Sexta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo 

Aurvalle, D.E. 12/07/2011). Infere-se ainda, essa conclusão, pelo simples 

cotejo dos fatos com o ordenamento jurídico aplicável em vigor, cuja 

transcrição dos preceitos pertinentes considero relevante (Lei 8.213/91): 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11 (Redação dada pela 

Lei nº 9.876, de 1999); § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008)”.- Grifo meu. 

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) Omissis.... VII 

– como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) (...) § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”- Grifo meu. 

“Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício: omissis. (Artigo e tabela com nova 

redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)”. “Art. 143. O trabalhador rural 

ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de 

Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII 

do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de 

um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de 

vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido 

benefício. (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 1995) (Vide Lei nº 11.718, 

de 2008)”- Grifo meu. Desses preceptivos legais emergem os requisitos 

para a concessão do pedido, quais sejam: a) qualidade de trabalhador 

rural, b) individualmente ou em regime de economia familiar e c) 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. Ainda, convém 

salientar que são requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: 

contar 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 
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anos, se mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (artigo 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91). Nessa toada, como se pode observar, o 

autor, com data de nascimento em 07/08/1953, comprovou que desde o 

ano de 2013 havia preenchido todos os requisitos legais, já que naquele 

ano completou 60 anos de idade, cumprindo, assim, uma das exigências 

estabelecidas na Lei de Benefícios da Previdência Social (artigo 48, §1º da 

Lei 8.213/91), de modo que deveria comprovar a carência de 180 meses, 

que equivale a cento e sessenta e cinco meses de labor rural e que, 

diante das provas testemunhais, tenho que ficaram devidamente 

demonstrados, pois as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e 

julgamento foram claras ao afirmar que durante o período de carência 

exigido, o autor laborou na zona rural, na qualidade de diarista. Vejamos: 

“Que conhece o autor há uns 20 anos. Que o autor morava do lado do sítio 

de seu pai. Que encontra o autor nas fazendas, trabalhando em diária. 

Que o autor exerce serviço braçal. Que não tem veículos”. (SIC) – José 

Jorge da Silva. “Que o autor sempre trabalhou na lavoura, na área rural. 

Que o autor nunca teve propriedade, trabalhava para outros como diarista. 

Que o autor não tinha empregados para auxiliar, nem maquinários. Que a 

renda do autor vem da atividade rural”. (SIC) – Aldo Soares. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade ao Sr. Edivaldo Saturno dos 

Santos, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (19/04/2017), devidamente atualizadas. Nos 

termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 

16/2010, segue os parâmetros para implantação do benefício: NOME 

COMPLETO Edivaldo Saturno dos Santos. FILIAÇÃO Maria Joana dos 

Santos. REGISTRO GERAL (RG) 1730554-3 SSP/MT CPF/MF 

009.003.161-01 DATA DE NASCIMENTO 07/08/1953 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 19/04/2017 Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC/2015. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da 

Súmula 204 do STJ. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

custas, na forma da lei. 3 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se 

ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53871 Nr: 1308-18.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84543 Nr: 1944-76.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILCE MARIA SCHMITH WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado para se manifestar em relação a 

impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55932 Nr: 371-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92163 Nr: 779-23.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 1371-43.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA NUNES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84584 Nr: 1985-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDENORA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMIRO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada da parte autora, para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do relatório de fls. 177/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90958 Nr: 3716-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora, para se manifestar 

sobre a Impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80395 Nr: 1364-80.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA COREDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83275 Nr: 628-28.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DELBONE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92495 Nr: 974-08.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA LEDESMA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81910 Nr: 2913-28.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar em relação a 

impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 2604-46.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 2012-41.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - OAB:11.875, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 2091-44.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERNANDES SAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 45418 Nr: 2264-39.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 2163-26.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR THIAGO BATISTA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 1547-27.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUREYA PEREIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31042 Nr: 2018-48.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 

175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MAURO 

HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30298 Nr: 1595-88.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALIA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1398-60.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ROSA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 2991-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95490 Nr: 2947-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37463 Nr: 3868-06.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA TOSTA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 829-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALMONDE BISPO, DONATILA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39492 Nr: 1368-30.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADIA ANTONIA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44608 Nr: 1485-84.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56575 Nr: 867-03.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 Autos nº: 867-03.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 56575.

Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 

entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 24 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87079 Nr: 526-69.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MALICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 526-69.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87079.

Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 

entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 21 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57944 Nr: 2228-55.2011.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA CRISTINA DE 

ARAUJO CANOVA, para devolução dos autos nº 2228-55.2011.811.0009, 

Protocolo 57944, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93937 Nr: 2021-17.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, ANA 

APARECIDA DE ABREU APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, Marly Gavioli - OAB:MT 

18.740

 Autos n. 2021-17.2015.811.0009 – Autos n. 93937

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o réu Marcelo Lopes da Silva não foi encontrado para 

intimação pessoal sobre a sentença conforme documentos de fls. 

290/291, INTIME-O por edital.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91200 Nr: 96-83.2015.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THIAGO PABLO NAVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 96-83.2015.811.0009 – Autos n. 91200

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 16 RESTITUA-SE a carteira, como já 

determinado (fl. 15). Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83027 Nr: 376-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR BARROS ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos n. 376-25.2013.811.0009 – Autos n. 83027

Despacho

Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Percebe-se que a conta informada à fl. 473 é a mesma em que houve 

restituição anterior conforme se verifica à fl. 462, assim, bastaria o integral 

cumprimento do despacho de fl. 472.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84810 Nr: 2201-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos n. 2201-04.2013.811.0009 – Código n. 84810

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para que, no prazo de 10 dias, se manifeste 

quanto ao pedido de fls. 235/237.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91146 Nr: 52-64.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 Autos nº. 52-64.2015.811.0009 – Código nº. 91146

Despacho

Vistos, etc.

1) Acolho o pleito ministerial de fl. 11, e DECRETO a revelia do acusado, 

tendo em vista que mudou de residência e não comunicou o novo 

endereço em Juízo, conforme certidão de fl. 108.

2) Sem prejuízo, ABRA-SE vista dos autos à defesa para se manifestar na 

forma do artigo 402 do CPP, no prazo de 05 dias.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, se houver algum 

requerimento de diligências, venham-me CONCLUSOS para apreciação.

4) Caso contrário, não havendo requerimento de diligências, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista ao Ministério Público, e, posteriormente, à 

Defesa da acusada Lindamir Ferreira de Barros para apresentação de 

memoriais escritos, no prazo legal.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 05 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 2390-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos n. 2390-11.2015.811.0009 – Autos n. 94526

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 171 DETERMINO a intimação pessoal do causídico 

para que apresente as derradeiras alegações.

2. Na eventualidade de nova inércia, INTIME-SE o réu para que, no prazo 

de 5 dias, constitua novo advogado ou diga não ter condições, ocasião em 

que lhe será nomeada a Defensoria Pública, devendo, neste caso, serem 

os autos remetidos a referida instituição.

3. Para fins do item anterior (2) não sendo o réu encontrado para 

intimação pessoal INTIME-O via edital.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104762 Nr: 1188-28.2017.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 1188-28.2017.811.0009 – Código nº. 104762DecisãoVistos, 

etc.Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de 

VALTER RUFINO DE SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.Assim, 

inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, RECEBO 

a denúncia em todos os seus termos, devendo o acusado ser CITADO e 

INTIMADO para a audiência de instrução e julgamento que designo para o 

dia 11 de abril de 2019, às 14h00min.Por conseguinte:a) INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as 

que forem necessárias, conforme o caso; b) NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defesa do acusado;c) Em relação aos requerimentos 

formulados pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas os pedidos 

dos itens III e IV vez que o referido órgão dispõe de meios próprios para 

tais requisições e não comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que 

faço com fundamento no artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e 

do artigo 1.373, inciso II da CNGC/MT.d)Conforme exige o artigo 1.373, 

inciso III, da CNGC/MT, determino a comunicação do recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, a 

delegacia de policia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC);Às providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 5 de novembro 
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de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94368 Nr: 2292-26.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MORAES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 2292-26.2015.811.0009 – Código nº. 94368

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando a indicação de conta bancária pela defesa do acusado para 

o levantamento dos valores (fl. 140), e tendo em vista que o causídico 

possui poderes para tanto (fl. 89), EXPEÇA-SE alvará de liberação.

Após, arquive-se com baixa e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 05 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91866 Nr: 565-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES DEAN SOUSA DA SILVA, MIZRAIM 

ANTONIO SUDRÉ, RENATO VIEIRA FERNANDES, ADRIANO VAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 Autos n. 565-32.2015.811.0009 – Código n. 91866

Despacho

Vistos, etc.

Ante a manifestação de fl. 237 NOMEIO o Dr. Maurício Ricardo Alves, 

OAB/MT 15.523, para a defesa de James Dean Souza da Silva.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 1496-40.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELTON EVANDRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53553/SP

 Autos nº. 1496-40.2012.811.0009 – Código nº. 80523

Despacho

Vistos, etc.

Ante a informação de fl. 323, INTIME-SE o réu Arielton Evandro de Abreu 

para que comprove nos autos se é proprietário do aparelho celular 

apreendido, caso positivo, providencie a retirada junto à administração 

deste fórum, no prazo de 10 dias, sob pena de perda e consequente 

destruição.

Desde já, determino a perda do referido aparelho caso o réu depois de 

intimado, permanecer inerte.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 1747-24.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 1747-24.2013.811.0009 – Código nº. 84350

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que na sentença de fls. 222/228 não foi dada destinação 

dos valores e objetos apreendidos, assim DETERMINO:

1. Com relação ao valor apreendido à fl. 65, deverá ser destinado a 

entidade elencada no artigo 63, § 1º da Lei nº. 11.343/2006.

2. Quanto ao capacete apreendido à fls. 319, e a motocicleta apreendida à 

fl. 40/41, tendo em vista que guardam relação com o crime, vez que eram 

utilizados para entrega de drogas, conforme mencionado na sentença de 

fls. 222/228, determino o seu perdimento em favor da União.

3. Os demais objetos apreendidos à fl. 40/41, determino sejam mantidos 

neste juízo, tendo em vista o réu estar custodiado na Penitenciária de 

Sinop/MT, devendo ser intimado para que assim que seja posto em 

liberdade, compareça junto à diretoria do foro para retirada, por se tratar 

de documentos pessoais, cartão chave de banco e uma carteira pessoal.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 1540-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO NASCIMENTO FERREIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1540-20.2016.811.0009 – Código nº. 99096

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Cristovão Nascimento 

Ferreira de Azevedo, qualificado nos autos, condenado a 03 anos e 04 

meses de reclusão.

Às fls. 75/76, o Ministério Público requereu a concessão de indulto, com a 

consequente extinção do feito.

 Pois bem.

No presente caso que se descortina é forçoso o deferimento do pedido.

O reeducando não cumpre pena em razão da prática de crime hediondo e 

preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial consoante 

restou bem delineado na manifestação do Ministério Público (fls. 75/76), 

portanto faz jus ao benefício.

Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CRISTOVÃO NASCIMENTO FERREIRA DE 

AZEVEDO, já qualificado, com fundamento no Decreto Presidencial nº. 

8.615/2015, e artigo 107, II, do Código Penal, vez que preenche todos os 

requisitos.

Preclusa as vias impugnativas, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 3251-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DOS SANTOS COMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSIMAR IORIS - 

OAB:OAB/PR 21822
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 Autos nº. 3251-94.2015.811.0009 – Código nº. 95930

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Leomar 

dos Santos Comim.

Às fls. 357/358, consta informação de que o reeducando está residindo 

na cidade de Sinop/MT.

Pois bem.

Constatado que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de 

Sinop/MT, impõe-se a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da 

referida comarca para fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Portanto, em cumprimento ao disposto no artigo 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Sinop/MT.

Proceda-se às baixas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 899-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALEXANDRE BIRSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n. 899-08.2011.811.0009 – Autos n. 56607

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 161 tem-se a preclusão do ato para o assistente 

de acusação.

2. Desta forma, ABRA-SE vista a defesa para as derradeiras alegações.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91726 Nr: 466-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos n. 466-62.2015.811.0009 – Autos n. 91726

Despacho

Vistos, etc.

Analisando os autos tenho que para o encerramento da instrução falta 

apenas o interrogatório do acusado, pois, conforme se verifica às fls. 

89/91 a vítima e as testemunhas arroladas (cf. fls. 08 e 69) já foram 

inquiridas.

Desta feita, DESIGNO o dia 11/04/2019, às 13h30min., para o interrogatório 

do denunciado. INTIME-O no endereço descrito à fl. 116.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83851 Nr: 1213-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA, DPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n. 1213-80.2013.811.0009 – Autos n. 83851

Despacho

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que apenas o réu Rodrigo Augusto 

Amaral não foi encontrado para intimação pessoal sobre a sentença de 

pronúncia (fls. 788/790), assim, INTIME-O por edital.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81259 Nr: 2322-66.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos n. 2322-66.2012.811.0009 – Autos n. 81259

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o causídico do denunciado possui procuração nos 

autos com poderes especiais para receber (cf. procuração acostada à fl. 

211) EXPEÇA-SE alvará de liberação observando-se a conta bancária 

informada à fl. 391.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE o acusado da expedição do alvará.

Para o caso de não ser encontrado para intimação pessoal, INTIME-O via 

edital.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105660 Nr: 1751-22.2017.811.0009

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos nº. 1751-22.2017.811.0009 – Código nº. 105660

Decisão

Vistos, etc.

Quanto aos argumentos lançados pela defesa na resposta acusação, 

tenho que devem ser analisadas no momento do julgamento, posto que 

demandam uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e 

das que ainda serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento 

oportuno para analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.

Assim, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 

397, do CPP, de modo que:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de abril de 2019, às 

16h30min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.
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 4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 05 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89844 Nr: 2822-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE SOUZA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos n. 2822-64.2014.811.0009 – Autos n. 89844

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o noticiado pela defesa à fl. 125 resta prejudicado o recebimento 

da apelação de fl. 122.

2. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, em seguida adotem-se as 

providências finais da sentença.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 3561-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GONÇALVES ROCHA, VALDETE 

PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3561-08.2012.811.0009 – Código nº. 82514

Decisão

Vistos, etc.

 1) INTIME-SE o réu Valdete Prates da Silva por edital, haja vista não ter 

sido localizado (fl.226).

2) RECEBO o recurso de apelação interposto à fl. 226-v pela defesa em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 227, assim, ABRA-SE vista a defesa para que apresente as 

devidas razões recursais, no prazo legal.

3) Após, INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no 

prazo legal.

4) Após, juntada todas as peças, com ou sem elas, ENCAMINHE-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, 

conforme artigo 601 do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 05 de novembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89756 Nr: 2751-62.2014.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDECIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:OAB-MT 18589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2751-62.2014.811.0009 – Código n. 89756

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o documento amealhado pelo requerente no verso da 

fl. 43 e seguinte está ilegível, FACULTO-LHE o prazo de 5 dias para 

substituição.

2. Outrossim, SOLICITE-SE a autoridade policial informações quanto aos 

autos do IP mencionado na certidão de fl. 45.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 930-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos n. 930-18.2017.811.0009 – Código n. 104410

Despacho

Vistos, etc.

Acolho a justificativa apresentada pela testemunha, fls. 113/115, devendo 

ser mantido apenas a sua condução coercitiva, já as demais ocorrências 

deverão ser desconsideradas.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99906 Nr: 2094-52.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578

 Autos n. 2094-52.2016.811.0009 – Código n. 99906

Despacho

Vistos, etc.

1. Diante da certidão de fls. 116, torna prejudicado o pedido de fls. 

110/111, eis que não restarão valores remanescentes.

2. Destarte, levando-se em conta o valor calculado à fl. 104 e o que resta 

em conta, fl. 117, DETERMINO o abatimento. No mais, deverá o réu ser 

intimado para o pagamento da diferença em eventual executivo de pena.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010125-22.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANO CARFI POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT FINALIDADE: INTIMAR a parte executada através do advogado, 

para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder/MT., 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001222-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001222-83.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Execução contra a 

Fazenda Pública em que a exequente pretende receber os honorários 

advocatícios arbitrados em virtude de sua atuação como advogado dativo. 

Aduz que, consoante certidões anexas, foi nomeada e efetivamente 

exerceu o múnus público para o qual foi nomeada, fazendo jus ao 

pagamento dos honorários, no montante de R$ 8.597,97 (oito mil 

quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Citado, o 

executado deixou transcorrer o seu prazo sem apresentar impugnação à 

execução ou manifestação sobre os débitos, a teor da certidão juntada no 

id. n.º 12104476. É o relato do necessário. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamento e Decido. No caso em comento, as certidões juntadas nos 

autos e arquivadas nesta Secretaria, em si decorreram de processo 

judicial e são dotadas de fé pública, e, portanto, ainda que não tenha a 

Fazenda Pública participado de tal processo, são títulos executivos 

judicial, líquido e exigível, a teor do art. 515, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, colho do seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. INSUFICIÊNCIA DE 

DEFENSORES PÚBLICOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. ÔNUS DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC/73. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara 

recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. 

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de honorários, ajuizada pela 

parte agravada contra o estado de Pernambuco, em face da nomeação do 

autor para atuar como defensor dativo. O acórdão do tribunal de origem 

manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para condenar o 

estado de Pernambuco ao pagamento de honorários de advogado, no 

valor de R$ 1. 800,00 (um mil e oitocentos reais), fixados em decorrência 

da atuação do autor, como defensor dativo, em várias demandas. III. Não 

há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73, 

porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do 

acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram 

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução 

jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, 

pertence ao estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao 

curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de 

defensores públicos. Como no caso, entendimento que se aplica, por 

analogia, à hipótese vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em 

consonância com a jurisprudência sedimentada nesta corte, afigura-se 

acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do 

STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. V. Ainda 

consoante a jurisprudência do STJ, a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do estatuto da 

advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do estado 

no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação 

do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em 

sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em 

sentença com trânsito em julgado. (AgRg no REsp 1.370.209/es, Rel. 

Ministro Humberto Martins, segunda turma, dje 14/06/2013) (STJ, AgRg no 

REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda 

turma, dje de 28/09/2015). Vl. Agravo interno improvido. (STJ - 

AGINT/ARESP: 1038066, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 17/08/2017). (negritei). Analisando os 

documentos juntados nos autos de execução, constato que a exequente 

efetivamente realizou as defesas noticiadas. Com isso, é ingente o 

adimplemento dos honorários advocatícios dos advogados nomeados pelo 

Juízo para o exercício de seu múnus de forma dativa, como se extrai dos 

seguintes julgados, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. 

DEFENSOR DATIVO. TÍTULOS EXECUTIVOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 

PAGAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. A Constituição da República de 1988 (CR/88) prevê 

como direito fundamental a assistência judiciária integral e gratuita pelo 

Estado aos necessitados, sendo que para concretizar essa garantia, em 

comarcas onde a Defensoria Pública não foi criada ou o número de 

Defensores Públicos é insuficiente, é possível a nomeação de defensor 

dativo ou curador para réu revel. Os honorários advocatícios devem ser 

arbitrados considerando o grau de zelo do advogado, lugar de prestação 

do serviço e a natureza e complexidade da causa, bem como os 

parâmetros do art. 85, §3º, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMG - APCV: 10517150004029001, Relator: GILSON SOARES 

LEMES, Data de Publicação: 09/10/2017). (Destaquei). APELAÇÃO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO 

ESTADO. DEFENSOR DATIVO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA 

DO JUÍZO. FÉ PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DESNECESSIDADE. Os honorários advocatícios fixados por sentença são 

considerados títulos executivos. É responsabilidade do Estado o 

pagamento destes honorários conforme o atesta o art. 22, § 1º, da Lei 

8.906/1994. A possibilidade da cobrança surge, então, da gratuidade 

deferida à parte e insere-se no conceito de sucumbência, principalmente 

quando se cuida de advogados nomeados Defensores Dativos (fato já 

acatado pelo Estado, até mesmo administrativamente, em centenas de 

casos). As certidões expedidas pela Secretaria do Juízo que comprovam 

a sua atuação como defensor dativo, documentos estes dotados de fé 

pública, bem como atuou na qualidade de defensor do Estado, nomeado 

por juiz competente, em razão da ausência de uma Defensoria Pública 

organizada e que disponibilizasse profissionais para defender os 

necessitados. No que se refere à necessidade de prévia manifestação da 

Defensoria Pública, tenho que essa formalidade não pode prejudicar o 

direito ao pagamento do advogado que exerceu o munus que lhe foi 

atribuído. (TJMG - APCV: 10026170010503001, Relator: WANDER PAULO 

MAROTTA MOREIRA, Data de Publicação: 10/10/2017). (Destaquei). Não 

obstante, (...) É cediço que o ônus da assistência judiciária gratuita é do 

Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao 

juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao pobre ou 

revel (grifei). Essa nomeação ad hoc permite a realização dos atos 

processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (...). (STJ 1ª Turma. 

REsp 602.005/RS. Rel. Min. Luiz Fux. J. 23/03/2004. DJ 26/04/2004, p. 

153). Corroborando o raciocínio, segue abaixo aresto ora compilado com 

destaques em negrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 

LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA 

JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in 

casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Esta Corte possui 

orientação consolidada que o Recurso Especial possui fundamentação 

vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a 

examinar possível ofensa à norma Constitucional. III. É pacífico o 

entendimento no STJ segundo o qual não é possível a alteração do valor 

fixado à título de verba honorária estabelecida na sentença penal em favor 
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de advogado dativo, sob pena de violação da coisa julgada. IV. Não há 

ofensa aos arts. 472 do Código de Processo Civil de 1973 e 506 do Código 

de Processo Civil de 2015, uma vez que a fixação de honorários em favor 

de advogado dativo se deu em sentença penal, em ação na qual o próprio 

Estado é autor. V. O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. Vl. Agravo Interno 

improvido. (STJ - AGINT/RESP: 1433555, Relator: REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/05/2017). Destarte, 

compulsando o acervo de informações encartadas nos autos, observa-se 

que a Fazenda Pública executada, devidamente citada, deixou de 

apresentar embargos à execução (id. n.º 12104476). Dessa forma, 

partindo do pressuposto elementar de que o devedor deixou de cumprir 

com o ônus processual que lhe competia, caracterizado, na espécie, pelo 

oferecimento de embargos, como consectário lógico, deve ser procedida a 

requisição do pagamento integral da quantia devida, a fim de serem 

satisfeitos os interesses do credor. Quanto ao valor em si, incontroverso, 

ante o silêncio da Fazenda Pública, deve ser conferido e atualizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do E. Tribunal de 

Justiça, a ser feito com a máxima agilidade, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar, nos moldes do Provimento n.° 11/2017-CM, de 

10/08/2017, especialmente os parâmetros traçados em seu art. 3.° e seu 

anexo II. Isto posto, considerando que a Fazenda Pública não apresentou 

embargos, não se opondo, com isso, aos cálculos apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO o valor dos honorários advocatícios apresentado 

na petição inicial, de R$ 8.597,93 (oito mil e quinhentos e noventa e sete 

reais e noventa e três centavos), nas bases ali traçadas, com as 

adequações porventura necessárias para moldá-lo às disposições do 

Provimento n.° 11/2017-CM, sobretudo dos parâmetros delineados em seu 

art. 3.° e seu anexo II. Para tanto, encaminhem-se ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do E. Tribunal de Justiça, por malote 

digital, as peças necessárias, mencionadas no § 1.° do art. 3.° do citado 

Provimento, atendendo-se o que mais for solicitado, conforme seu § 2.°, a 

fim de que seja conferido e elaborado o cálculo, com eficiente agilidade, 

feitas as glosas e indicadas as retenções cabíveis, se for o caso, de 

modo a permitir a devida emissão do ofício requisitório, instruído com os 

documentos e nos termos orientados pelo art. 4.° do mesmo Provimento. 

Conferido e elaborado o cálculo, aportado no feito, DETERMINO a 

expedição de RPV, a ser remetida ao Procurador Geral do Estado, na 

forma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil e arts. 4.° e 

5.° do Provimento n.° 11/2017-CM, para que seja providenciado o 

pagamento da quantia em dinheiro no prazo de 02 (dois) meses, contado 

da entrega da requisição, recolhidos os impostos e contribuições 

previdenciárias, se for o caso, instruindo-se a solicitação com as peças 

imprescindíveis para o perfeito processamento da requisição de 

pagamento. Igualmente após o trânsito em julgado desta sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 29 de outubro de 2018. Marluce 

Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 

29 de outubro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DANIELA 

REIS KRAMBECK Polo passivo: HELIO DE OLIVEIRA Finalidade: Intimar a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida pelo correio com a informação 

“desconhecido” o número Id 16247590, para apresentar o novo endereço 

da parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderley de Souza Neves (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: 

VANDERLEY DE SOUZA NEVES Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “outros” o 

número Id 16248613, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 05 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcus Antonio Santos Silva (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: 

MARCUS ANTONIO SANTOS SILVA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 16248626, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Giliandro da Silva Soares (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: 

GILIANDRO DA SILVA SOARES Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 436 de 860



número Id 16248842, para apresentar o novo endereço da parte 

promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 05 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabíola Aparecida Altrzo Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Polo ativo: BOSSA DROGARIA LTDA - ME Polo passivo: 

FABÍOLA APARECIDA ALTRZO SOUZA Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 16248852, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 05 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001135-30.2017.8.11.0009 POLO ATIVO: JOSE 

PEREIRA DO CARMO POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA POLO PASSIVO: ALTA FLORESTA MOTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de todo 

teor da Manifestação peticionada no ID – 163011037 e comprovante de 

depósito de ID - 16301038, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, pugnar 

o que entender de direito. Colíder/MT, 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-56.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BORGES FLORINDO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010071-56.2016.8.11.0009 POLO ATIVO: 

MARIANA BORGES FLORINDO MOLINA POLO PASSIVO: CAB COLIDER 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de 

todo teor da Manifestação peticionada no ID – 1624900 e comprovante de 

depósito de ID - 16249023, para no prazo legal de 05 (cinco) dias, pugnar 

o que entender de direito. Colíder-MT, 05/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

THAYLLA KAOANY SENA OAB - MT23626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VESTEER TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RAMPAZI LOSACCO OAB - SP375237 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000159-86.2018.8.11.0009 EXEQUENTE: 

MARCINEIA DA SILVA ALMEIDA EXECUTADO: VESTEER TECNOLOGIA 

LTDA - ME Valor do débito para pagamento: R$ 3.525,28 (três mil 

quinhentos e vinte e cinco reais e vinte oito centavos). FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, comprovando-se o pagamento nos autos, consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10% estipulada no artigo 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, 

da Lei 9.099/95. Decisão judicial: “Vistos. Trata-se de procedimento de 

cumprimento de sentença que tramitará nos moldes dos arts. 52 e 53 da 

Lei 9.099/95 com aplicação subsidiária do art. 513 e seguintes do NCPC, 

devendo a zelosa Secretaria Judicial promover as devidas retificações, 

inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, cuja memória de 

cálculo se encontra sob o Num. 14995117 - Pág. 3/4, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no 

prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou 

oferecer embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na 

dicção dos arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. 

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa 

de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, do NCPC). 

Não embargada/impugnada a execução, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de bloqueio judicial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.”. COLÍDER, 5 de novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000312-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMVA RGE COML IMPORTADORA DE BEBIDAS VARZEA GRANDE LTD 

(RÉU)

Outros Interessados:

SIDNALDO TEIXEIRA HENRIQUE (CONFINANTES)

MANOEL SOARES NETO (CONFINANTES)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que, conforme as diligências 
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efetuadas, cujas certidões constam nos autos, não foi possível encontrar 

os endereços informados na Petição Inicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR FRANCISCO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001226-72.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ANTONY GABRIEL SOUZA DA SILVA RÉU: CLAUDIONOR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento 

de Paternidade Post Mortem oferecida por Adriana Souza da Silva em prol 

do menor impúbere Anthony Gabriel Souza da Silva em face do de cujus 

Claudionor Francisco de Oliveira. Nos termos dos artigos 319 e 320, 

faculto a requerente a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Novo Código 

de Processo Civil, nos seguintes termos: Tratando-se de ação pessoal, 

deve o autor indicar um familiar que represente o polo passivo. A ação só 

seria contra o espólio se fosse uma ação de natureza patrimonial. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE HOLANDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000384-92.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA MADALENA DE HOLANDA OLIVEIRA RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Defiro o pedido de suspensão do 

feito até a habilitação dos herdeiros. P. I. Comodoro/MT, 6 de novembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001163-47.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALICE SOARES DA 

SILVA, MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS Vistos. Cite-se o executado 

para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do 

CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Conforme solicitado as intimações devem se dar 

em nome de Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli – OAB/PR 56.918 e Fabiula 

Müller Koenig – OAB/PR 22.819. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001171-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (EXECUTADO)

J CARLOS DE SOUSA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001171-24.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: J 

CARLOS DE SOUSA CONSTRUTORA - ME, JOSE CARLOS DE SOUSA 

Código 1001171-24.2018.8.11.0046. Vistos. Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do 

CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001154-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001154-85.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido de liminar formulado pelo SICOOB 

CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE A DMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, objetivando a concessão de liminar de 

busca e apreensão de um Veículo, Marca/Modelo: FIAT/UNO MILLE WAY, 

Flex, Ano Fab./Mod.:2008/2009, Chassi: 9BD15844A96198429, 

RENAVAM: 990104869, Placa: NPH-5420, cor: prata. Narra que as partes 

uma CCB e a parte requerida, devedora fiduciária não cumpriu as 

obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações vencidas. O 

credor alega que o devedor foi constituído em mora, comprovando pelo 

protesto que foi encaminhado para o endereço da requerida. Aduz que 

por força do contrato firmado entre as partes, o não pagamento das 

prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas 

vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a 

venda extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o 

deferimento do pedido liminar. Decido. De uma leitura da inicial, observa-se 

que a suposta mora da devedora encontra-se provada nos autos por meio 

do protesto extrajudicial encaminhado para o endereço da parte requerida 

que consta no contrato assinado entre as partes. Diante do exposto, 

DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte requerida foi notificada pelo protesto 

extrajudicial a respeito dos débitos vencidos e não pagos. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, depositando-se o bem com o 

Requente ou com quem por este indicado. Deixo de realizar a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro para designação e realização de audiência de conciliação, uma 

vez que a presente ação possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

apresente contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. Deve ser 

também citada a avalista. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDIAINE CIRILO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001049-11.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): EDIAINE CIRILO DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos a 

demanda foi proposta contra o INSS e considerando que não existe órgão 

da procuradoria federal nesta comarca deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC art. 334, §4º). Cite-se o réu, com a remessa dos autos, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Defiro os benefício da assistência judiciária gratuita 

para a parte autora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. 

Comodoro, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124408 Nr: 3901-25.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Vistos.

1 – Tendo em vista que este magistrado estará ausente da comarca na 

data anteriormente designada, redesigno a audiência para data de 15 de 

janeiro de 2019, às 15h30min.

2 - No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

3 - Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 05 de Novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

1) Réu a ser interrogado:

 ROSELI MONTEIRO, brasileira, convivente, nascida em 25/03/1971, natural 

de Guaíra/PR, portadora da cédula de identidade RG nº 4318468 SSP/PA, 

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº. 694.426.222-34, filha de 

Francisco Dos Anjos Monteiro Filho e Lelzina Mouza Monteiro, residente e 

domiciliada na Rua Espirito Santo, nº. 1098E, Industrial, em Comodoro/MT.

2) Testemunhas:

NEIA DE OLIVEIRA BISPO, investigadora de polícia, podendo ser 

encontrada no núcleo de Policia Civil de Comodoro/MT ou (rua Pinhalzinho, 

n° 4905, Comodoro/MT) tel: (65) 9 9912-007;

CARLOS SILVA ARAÚJO, investigador de polícia, podendo ser encontrada 

no núcleo de Policia Civil de Comodoro/MT, tel: (65) 3283-1271.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64351 Nr: 2524-92.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVALCO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111748 Nr: 6033-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSD, FZD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI LOURENÇO ARANTES DE 

OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da cota ministerial de ref: 29, que 

solicitou que sejam apresentados em Juízo certidão negativa das 

fazendas públicas e certidão negativa de protesto, tendo em vista o 

decurso de prazo de suspensão de Ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 96732 Nr: 5135-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60778 Nr: 2570-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES, SONIA MARIA LEMES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Vistos.

Defiro o pedido e com base no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo 04 meses.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 dias sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89281 Nr: 1958-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINÉIA ROSA ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LOPO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 2245-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - 

COEDUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA, ROSE MERI ROHR 

MOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para dar 

seguimento no presente feito, requerendo o que enteder de direito, no 

prazo de 05 (cinco)dias, conforme r. Decisão de Ref: 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109944 Nr: 5276-95.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DEOBALD CORREA, DEISE PATRICIA 

DEOBALD RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121503 Nr: 2707-87.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

1 – Acolho parecer ministerial e mantenho a audiência de instrução, 

todavia este magistrado estará ausente da comarca na data anteriormente 

designada, redesigno a audiência de instrução para data de 15 de janeiro 

de 2019, às 14h30min.

2 - Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas, de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

3- No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

4 - Intime-se o MPE e a defesa.

5 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 05 de Novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Réu a ser intimado:

RONALDO LUIZ DA SILVA, nascido em 18/11/1963, natural de 

Divinópolis/MG, filho de Benedito Luiz da Silva e Alzira Almeida da Silva, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 15296398 SSP/SP, devidamente 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 023.622.048-98, residente 

e domiciliado na Fazenda São Domingos, Gleba Noroagro, em 

Comodoro/MT, celular [65] 99690-1917;

Vítima:

EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA, Rua Euclides Borgo Número 303, Nova 

Vacaria, Comodoro/MT, telefone [65] 9 9968- 0037.

Testemunhas:

EDNEIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA, do lar, com endereço residencial na 

Fazenda São Domingos, município de Comodoro - MT;

CLAUDIO JOSÉ ALVES DE SOUZA, vaqueiro, com endereço profissional 

na Fazenda São Domingos, município de Comodoro – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77373 Nr: 2114-63.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Salvio Faria Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 
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portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61530 Nr: 3357-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOSSI, JACINTA ROHR MOSSI, FILADELFO 

BARBIERO, MARLI KRIGNL, DIRCEU BRIZOLLA, ANGELA MARIA RAZZINE 

GONÇALVES, VALCIR CASAGRANDE, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES SIMOES, CELESTE 

SANTOS SIMOES, ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ FERREIRA, ANGELA MARIA 

MARINI FERREIRA, IMAR PETERSON, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/O, LADISLAU RAMOS - OAB:2260-B, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:MT/3.928

 Vistos.

Intime-se a Procuradoria Geral do Estado por meio de remessa dos autos, 

para que tenha ciência da decisão proferida à fl.604. Para só então 

analise do pedido de fls. 605.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37309 Nr: 2008-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GOMES ALVES CARDOSO, CATIANE FELIX 

CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exeqüente não se manifestou após ter sido 

intimada, arquive-se o feito sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36963 Nr: 1662-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de janeiro de 2019, às 14h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se a testemunha arrolada e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.

3 – Expeça-se carta precatória para o interrogatório do réu ANDRÉ 

FERNANDES DE OLIVEIRA que se encontra recolhido na Unidade Prisional 

de Trindade/GO.

4 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

P. I. Cumpra-se conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129371 Nr: 5966-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA - 

OAB:1643/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ao MPE para se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Vistos. (...) Às fls. 440/442, em 10/10/2018 os autores mais uma vez 

requereram a expedição do mandado de revigoramento da liminar de 

posse na fazenda Primavera, sob o fundamento de que a reclamação teria 

sido julgada procedente. Os autores juntaram acórdão que julgou a 

reclamação (fls. 444/446). Às fls. 462 consta a juntada do malote que foi 

feita no dia 31/10/2018 e os autos foram encaminhados conclusos no 

próprio dia 31, sendo que não houve expediente nos dias 01 e 02/11 

(quinta e sexta-feira), sendo que hoje, dia 06/11/2018 os autos estão 

sendo analisados. Pois bem, o caso é simples, obviamente a decisão 

proferida no agravo de instrumento 10011983-44.2017.8.11.0000 deve ser 

cumprida. Em momento algum este juízo descumpriu decisão proferida pelo 

E. Tribunal de Justiça. Como já dito, a decisão de fls. 354, proferida em 

04/04/2018 determinou o cumprimento da decisão contida no agravo de 

instrumento 10011983-44.2017.8.11.0000, porém ante a manifestação da 

FUNAI, por meio da Procuradoria Federal, o trâmite processual foi 

suspenso ante a possibilidade dos autos serem remetidos para a justiça 

federal. Suspender o tramite processual é bem diferente de deixar de 

cumprir uma decisão do Tribunal. Os autores manifestam nos autos como 

se este juízo simplesmente tivesse resolvido deixar de cumprir o que foi 

decidido no agravo de instrumento sem qualquer justo motivo, porém isso 

não foi o que aconteceu, tanto é verdade que às fls. 364/365 consta o 

indeferimento do pedido liminar feito nos autos da Reclamação. 

Considerando que já decorreu o prazo de 120 de suspensão do feito e 

tendo em vista o julgamento proferido na reclamação, determino o imediato 

cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento 

10011983-44.2017.8.11.0000. Expeça-se imediatamente o mandado de 

manutenção/reintegração de posse da Fazenda Primavera em favor dos 

autores. Desde já, fica autorizado o uso da força policial, caso seja 

necessário. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34783 Nr: 2967-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIOVEZAN POMPERMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMÉRIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT, VINICIOS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 
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OAB:9877-B

 Vistos. (...) Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por 

José Piovezan Pompermai em face de Homerio da Silva Braga, uma vez 

que descumprido o acordo realizado no CEJUSC, homologado por 

sentença. O CPC/2015 possui rol de títulos executivos, sendo que a 

presente execução constitui um deles: Art. 515. São títulos executivos 

judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos 

neste Título: II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

Portanto, o acordo homologado entre as partes trata-se de um título 

executivo judicial. Em razão do não pagamento voluntário, aplica-se a 

incidência de multa de 10% e honorários advocatícios que foram fixados 

também no patamar de 10%. Sabe-se que em caso de adimplemento 

voluntário da condenação, se faz descabida a fixação de honorários 

advocatícios (TJRS, AgI nº 70049826217). Todavia, estamos tratando de 

um caso contrário, onde afigura-se cabível a condenação em honorários 

advocatícios, nos casos em que, após decorrido o prazo, o requerido não 

cumpre voluntariamente a obrigação. Isso porque, nessa hipótese, o 

credor é obrigado a dar início à nova fase processual, a de execução. 

Adota-se entendimento do e. TJPR: “Os honorários advocatícios serão 

devidos, [...] após o curso do prazo de 15 (quinze) dias, pois neste caso 

será necessário o requerimento do credor a fim de satisfazer o seu 

crédito e, por conseqüência, existirá trabalho do advogado a ser 

condignamente remunerado.” (TJPR, Ag de Inst. nº 7064173 – 22.02.2011) 

Logo, cabível a fixação de honorários advocatícios nessa fase, visto que 

o cumprimento voluntário da obrigação se faz ausente. Isso posto, 

conheço a petição de fls. 117, porém, deixo de apreciá-la tendo em vista 

que o mérito já fora resolvido na decisão de fls. 110/111. Intime-se o 

exequente a se manifestar sobre o que entender pertinente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

1 – Tendo em vista que o alvará já foi liberado, intime-se a parte a fim de 

que seja cumprido o artigo 450, § 3º, da CNGC.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66761 Nr: 466-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA MATTANA SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE HEY GARANHANI - 

OAB:56052, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos.

Em análise de petição de fls. 126/135, verifico que o valor bloqueado na 

conta da executada se trata verbas salariais de modo que estas possuem 

natureza impenhorável.

 Assim sendo, DETERMINO o desbloqueio do valor, bem como a sua 

restituição com as devidas correções.

Intime-se a parte a fim de que seja cumprido o artigo 450, § 3º da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LOURDES BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001201-59.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

SUELI DE LOURDES BRAZ DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Código 1001201-59.2018.8.11.0046. Vistos. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente exordial. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. No tocante ao pedido 

da antecipação da tutela para a concessão do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do NCPC, 

os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a presente análise 

de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Analisando os 

autos observa-se que existe a verossimilhança das alegações tendo em 

vista o laudo juntado no processo. Saliento que tal laudo data de 22/08/18. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela. Assim, em razão da 

suposta patologia que está acometido a parte requerente, NOMEIO perito 

judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. Arbitro os honorários periciais 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o perito deverá se 

locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até esta Comarca de 

Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 07/12/2018 às 16:00h. 

INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), para 

ciência dos quesitos, e da data para a realização da perícia na parte 

requerente. INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 474 do Código de 

Processo Civil, para que estes e seus assistentes acompanham o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 
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tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. A implantação do benefício deve ser solicitada por meio 

do sistema JUSConvênios. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001167-84.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA RÉU: INSTITUTO BRAS DO 

MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Código 

1001167-84.2018.8.11.0046. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de certidão de dívida ativa – cda c/c tutela de urgência cautelar 

antecedente para exclusão dos dados cadastrais do autor do cadin e 

demais órgãos restritivos e ainda pedido de declaração de nulidade do 

auto de infração nº 9097708/E e também do processo administrativo de 

crédito. A presente ação foi proposta por TREVO transportes e logística 

LTDA – em recuperação judicial em face do instituto brasileiro do meio 

ambiente e recursos renováveis - IBAMA, órgão público federal. O artigo 

127 do CTN dispõe que: Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou 

responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, 

considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua residência 

habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua 

atividade; II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 

individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que 

derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; III - quanto às 

pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no 

território da entidade tributante. § 1º Quando não couber a aplicação das 

regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á 

como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação 

dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 

obrigação. § 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, 

quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, 

aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. A disposição legal acima 

transcrita é referendada pela jurisprudência, conforme julgado colocada 

l o g o  a b a i x o :  T J - S P  -  0 0 1 7 5 5 3 3 6 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0017553-36.2018.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 18/05/2018 

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

PROPOSTA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REMESSA 

DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Inobstante a aplicabilidade do artigo 46 , § 5º , do CPC , deve-se 

considerar a possibilidade de o exequente propor a demanda no domicílio 

tributário, qual seja, "da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 

obrigação" disposta no artigo 127 , § 1º , do Código Tributário Nacional . 2. 

Ademais, o caso em análise trata-se de competência territorial, portanto, 

relativa, de modo que nos termos da súmula 33 do STJ não poderia ser 

declinada de ofício. 3. Conflito de Competência julgado procedente para 

determinar o processamento junto ao Juízo suscitado. Encontrado em: 

Câmara Especial 18/05/2018 - 18/5/2018 00175533620188260000 SP 

0017553-36.2018.8.26.0000 (TJ-SP) Artur Marques (Vice Presidente) Pois 

bem, na inicial o autor deixa claro que a presente ação foi proposta em 

razão de um auto de infração, sendo que tal auto foi lavrado pela 

Superintendência do Ibama do Mato Grosso do Sul sendo que em tal 

documento (fls. 58 do PDF) consta como local do dano a cidade de 

Sonora/MS. Ademais, nos autos incide a tese fixada no recurso especial 

891.236/RJ de que o foro competente para processar ação em que se 

tenta anular a infração ambiental é o local onde ocorreu o dano. Assim 

sendo, determino a remessa do feito para a 7ª Subseção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso do Sul. P. I. Preclusa esta decisão, remetam-se os 

autos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001218-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA OAB - MG129641 (ADVOGADO(A))

LUCAS REZENDE MOSS OAB - MG121099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001218-95.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Sentença. Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança em que se verifica que o autor pediu desistência do feito. 

Decido. Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a 

desistência e extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos. Após o 

trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Ciência ao 

MP. P. R. I. C. Comodoro, 6 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104114 Nr: 2672-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTINHO BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente 

Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e imposição de 

sanções por Atos de Improbidade Administrativa em face de José 

Agustinho Baldo.

 Requer a condenação do requerido pela prática dos atos de improbidade 

administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública 

(artigo 11, caput da Lei nº 8.429/1992), de acordo com individuação dos 

fatos e gradação de suas condutas, nas penalidades do art. 12, da 

referida lei.

 Foi recebida a inicial e determinada a notificação do requerido (págs. 

581/582), o qual apresentou manifestação por escrito (págs. 598/608) 

suscitando preliminar de prescrição e no mérito requerendo a 

improcedência da ação.

O Ministério Público impugnou a manifestação, refutando as teses 

sustentadas.

 É o relato necessário.

Decido.

Da preliminar de prescrição.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 897, proferido no RE 

852.475/SP, de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para 

afastar a prescrição da sanção de ressarcimento fixando a seguinte tese: 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 

prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 443 de 860



Nessa senda, não há falar em prescrição neste momento, pelo que rejeito 

tal preliminar.

Defiro o pedido ministerial e determino a intimação do município de 

Rondolândia/MT acerca da presente ação, para ciência bem como para 

manifestação de interesse em eventual ingresso no polo ativo.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122506 Nr: 3156-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Daniel Batista.

Aportou aos autos cálculo de pena em evento de ref. 17.

O Ministério Público concordou com o cálculo elaborado (ref.18), no que 

seguiu a Defesa (ref.26).

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo inclusive.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 17.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Ante a nomeação efetuada nos autos, arbitro em favor do causídico 

nomeado, o montante de 1 URH pelo trabalho realizado, devendo ser 

expedida certidão em se favor para cobrança junto ao Estado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 1247-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ERIC JULIO DOS SANTOS TINE - OAB:2507, ODÁRIO 

GREQUE FERRAZ - OAB:MT 4.170-B

 VISTOS.

Intime-se os advogados constituídos nos autos em evento de ref.60 e 61, 

para que apresentem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Escoado o prazo sem apresentação desta, intime-se pessoalmente o réu 

para que constitua novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, 

em não o fazendo será nomeado defensor dativo.

Cumpra-se com urgência.

Comodoro/MT, 31 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39152 Nr: 167-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Proceda-se a liberação dos valores penhorados à fl. 96/97, em favor da 

parte exequente, conforme requerido à fl. 125/126.

Intime-se o advogado, via DJE, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se 

no feito.

 Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 05 dias, arquive-se 

o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 671-09.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO SANCHES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Anildo Sanches 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada mediante remessa dos autos, para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do 

CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66760 Nr: 464-15.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MODESTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 
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pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente Execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39177 Nr: 192-89.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROMANO SANCHEZ 

PINTO - OAB:220519/SP, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11099/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos do valor respectivo à diligência a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: "Mandado de Imissão na Posse".

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122580 Nr: 3193-72.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a impugnação aos embargos, impulsiono o feito para 

intimação da parte embargante para intimá-la a manifestar-se, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104114 Nr: 2672-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTINHO BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista que não houve publicação da decisão de ref. 34, 

impulsiono o feito para intimar a parte requerida: Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente 

Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e imposição de 

sanções por Atos de Improbidade Administrativa em face de José 

Agustinho Baldo. Requer a condenação do requerido pela prática dos atos 

de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da 

Administração Pública (artigo 11, caput da Lei nº 8.429/1992), de acordo 

com individuação dos fatos e gradação de suas condutas, nas 

penalidades do art. 12, da referida lei.

 Foi recebida a inicial e determinada a notificação do requerido (págs. 

581/582), o qual apresentou manifestação por escrito (págs. 598/608) 

suscitando preliminar de prescrição e no mérito requerendo a 

improcedência da ação. O Ministério Público impugnou a manifestação, 

refutando as teses sustentadas. É o relato necessário. Decido. Da 

preliminar de prescrição. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 

897, proferido no RE 852.475/SP, de repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso para afastar a prescrição da sanção de 

ressarcimento fixando a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de 

ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei 

de Improbidade Administrativa”. Nessa senda, não há falar em prescrição 

neste momento, pelo que rejeito tal preliminar. Defiro o pedido ministerial e 

determino a intimação do município de Rondolândia/MT acerca da presente 

ação, para ciência bem como para manifestação de interesse em eventual 

ingresso no polo ativo. Intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115738 Nr: 201-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 115738

Vistos.

I – Intime-se a parte autora/exequente pessoalmente, bem como seu 

advogado via DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 

(cinco) dias.

II – Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.

III – Após, cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110318 Nr: 5418-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 110318

Vistos.

I – Fixo 01 (URH) em favor da defensora dativa, qual seja, Thaiane Blanch 

Benites OAB/MT n. 23.580, levando em conta a natureza da causa e do 

trabalho desempenhado nos autos pela Defensora ad hoc, devendo ser 

expedida certidão.

II – Intime-se a nova patrona nomeada nos autos, para que no prazo de 30 

(trinta) dias apresente novo endereço do requerido.

III – Após, venham-me os autos conclusos para designação de audiência 

de mediação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 3127-73.2010.811.0046
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

VALTER LOCATELLI - OAB:3554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino que seja certificado o transcurso do prazo do exequente.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93671 Nr: 3684-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 93671

Vistos.

I – Considerando que a parte exequente não procedeu com as diligências 

necessárias para o andamento do presente cumprimento de sentença, 

arquivem os autos até ulterior deliberação da parte interessada.

II – Cumpra-se.

Às providências.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121552 Nr: 2724-26.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE/MT COOPERATIVA DE CREDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como seu advogado via 

DJE, para dar o devido impulsionamento no feito em 05 (cinco) dias.

2) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70585 Nr: 3304-95.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

Intime-se a defesa para que apresente suas razões recursais dentro do 

prazo legal.

 Apresentada as razões recursais, vistas ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

Após, juntadas todas as peças, determino que os autos sejam remetidos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120103 Nr: 2046-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a Central de Mandados devolveu o mandado 

encaminhado, visto que a guia da diligência do oficial de justiça conta 

como não arrecadada, impulsiono o feito para intimar a parte autora a 

recolher o pagamento ou apresentar o comprovante, visto que o que 

consta nos autos referem-se a outro código de barras.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81844 Nr: 3902-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO SABBÁ S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - 

OAB:206438, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:SP217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos.

Ante a manifestação do terceiro interessado Sicredi, bem como a 

manifestação do exequente, LEVANTO a penhora realizada no imóvel de 

matrícula n. 807.

Expeça carta precatória para a comarca de Vilhena/RO, para o fim de que 

seja efetuada nova avaliação do imóvel de matrícula n. 38.215, bem como 

para que seja concluído o registro da penhora referente ao imóvel de 

matrícula n. 2.164.

Quanto à alegação de fraude à execução, manifeste a parte contrária em 

10 (dez) dias.

Ademais, CONVERTO a penhora do imóvel de matrícula n. 3.618 em 

penhora dos direitos da alienação fiduciária gravada sobre o bem. Expeça 

mandado de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à 

anotação respectiva, bem como informe a este juízo em 15 (quinze) dias, 

existência de saldo devedor, advertindo-o desde já que antes de proceder 

com a baixa do gravame deverá comunicar este juízo.

Atualize o débito em questão, para que assim seja possível apreciar o 

pedido de bloqueio de bens via Bacenjud.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81318 Nr: 3629-36.2015.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALDO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do Ofício do requerido, ref. 78, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora a manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92946 Nr: 3383-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Cód. 92946

VISTOS.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO DO BRASIL 

S/A, contra a sentença que homologou a transação.

 Sustenta em apertada síntese que a sentença restou contraditória em ter 

extinguindo o processo.

É o necessário.

Decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Atento aos autos verifico que, a pretensão da parte embargante não 

merece prosperar. Não observo, nos autos, qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada no “decisum” objurgado, visto 

que a questão ventilada nos autos foi satisfatoriamente resolvida na 

decisão recorrida.

 Como se observa, é manifesta a intenção da parte embargante em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

 É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

 Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

P. I. C.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38822 Nr: 3520-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS.

Cuida-se de Executivo de pena do recuperando José Antônio Ferreira

 As partes concordam com o cálculo elaborado nesta oportunidade, pelo 

que requerem sua homologação, bem como se dão cientes deste.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena jungido nesta oportunidade.

Outrossim, entregue-se fotocópia do referido cálculo ao reeducando, 

quando o mesmo vier assinar seu comparecimento.

 No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 486 Nr: 4-29.1994.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO, 

LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 918, determinando a penhora e avaliação do imóvel 

registrado sob matrícula nº 9.352 e 9.353 no 1º Serviço Registral dessa 

comarca.

Expeça mandado de penhora conforme requerido.

Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intimem-se a parte exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804 

ambos do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 1049-28.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DAS GRAÇAS NUMINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO OCAMPO 

FERNANDES - OAB:780, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O, IGOR 

AMARAL GIBALDI - OAB:6521/RO, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 447 de 860



 Cód. 117783

Vistos.

I – Homologo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o pedido de 

desistência do depoimento pessoal do requerido, formulado através da 

petição de ref. 62.

II – Solicite a devolução da carta precatória expedida nos autos 

independente de cumprimento.

III – Cumpra-se as demais disposições anteriores.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121003 Nr: 2483-52.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI BRANDÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito para intimar 

a parte embargante a manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 2392-35.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 VISTOS.

Determino que seja certificado o transcurso do prazo do exequente.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, PAULO CESAR 

FAVARO MOTTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, ANTÔNIO 

FÁBIO ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA, ADRIANA DE CASTRO MOTTA, 

ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA, ALEXANDRE JACQUES BOTTAN, 

IVETE TEREZINHA DACROCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:17.738/MT

 Tendo em vista que o douto advogado Dr. Luiz Orione Neto fez carga 

rápida para fotocópia em 18/10/2018 e deveria ser devolvida no mesmo 

dia, conforme art. 363, §3 da CNGC, impulsiono o feito para intimá-lo a 

proceder a imediata devolução sob pena das sanções cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114803 Nr: 7314-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, ALAN JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 114803

VISTOS.

1) Intime a parte exequente pessoalmente por interpretação extensiva ao 

art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

2) Cumpra-se.

Comodoro/MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 1060-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SARTORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CANAN - OAB:OAB/PR 

7459

 Vistos.

Ante a desídia do patrono, intime-se o denunciado para que constitua nos 

autos novo defensor, bem como apresente alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias.

Em caso de negativo, nomeio para defender os seus interesses a d. Dra. 

Aline Dolores Nogueira Oliveira Paraguaçu, OAB nº 25.139, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação, bem como para 

que apresente alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104114 Nr: 2672-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTINHO BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio
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os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95298 Nr: 4467-42.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLINA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta nos termos do art. 487, 

inciso I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora. 

Condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais em 10% 

do valor atualizado da causa, contudo sendo a autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, impositiva a suspensão de sua exigibilidade. 

Sentença não sujeita a reexame necessário.Não havendo recurso de 

apelação contra o valor fixado a título de honorários periciais, efetue o 

adimplemento do valor fixado em favor do perito nomeado aos autos. Com 

o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, remetam-se os autos a 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO e após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 17 de 

setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72006 Nr: 3872-14.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDJRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Tendo em vista a nomeação de ref. 34, impulsiono o feito para intimar o 

curador do despacho proferido em 27/06/2018: Vistos. Tendo em vista 

que o requerido foi citado por edital, e considerando que a Defensoria 

Pública já patrocina os interesses da parte autora, nomeio curadora 

especial, o Drª. Ariane Queiroz dos Santos, conforme dispõe o art. 72, II, 

do CPC, devendo ser a ela aberta vistas dos autos para que oferte a 

competente defesa. Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16550 Nr: 1569-42.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELOS 

- OAB:RS/31.602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074/MT, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Tendo em vista a avaliação realizada - ref. 31, impulsiono o feito para 

intimar a parte executada a manifestar-se, querendo, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 1595-74.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ARANTES, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 Tendo em vista que o processo se encontra em carga com o perito FÁBIO 

ROCHA NIMER desde 24/07/2018, impulsiono o feito para expedir intimação 

para a devolução no feito, sob pena de serem tomadas as medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79709 Nr: 3067-27.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique o decurso do prazo para cumprimento do item 1 da decisão 

de ref. 62.

II – Decorrido “ in albis”, cumpra-se na íntegra as demais disposições da 

decisão de ref. 62.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95516 Nr: 4583-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Considerando que neste ínterim já decorreu o prazo solicitado pelo 

exequente resta prejudicado a apreciação do requerimento de ref. 36.

II – Intime-se a parte exequente, mediante REMESSA eletrônica dos autos, 

para no prazo de 15 (quinze) dias dar o devido impulsionamento do feito.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 1595-74.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ARANTES, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 Certifico que nesta data efetuei a intimação, via e-mail, da pessoa jurídica 
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responsável pelas perícias do juízo, nomeada nestes autos, Real Brasil 

Consultoria, para que providêncie a devoluução imedidata dos autos em 

epígrafe. Uma vez que, de acordo com os andamentos datados em: 

20/07/2018/ e 06/11/2018, os autos encontram-se em carga com um de 

seus representantes desde o dia: 20/07/2018, o senhor, Fabio Rocha 

Nimer. Comprovante de envio em anexo a esta certidão.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60964 Nr: 2765-03.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Certifico que nesta data efetuei a intimação, via e-mail, da pessoa jurídica 

responsável pelas perícias do juízo, nomeada nestes autos, Real Brasil 

Consultoria, para que providêncie a devolução imedidata dos autos em 

epígrafe. Uma vez que, de acordo com os andamentos datados em: 

20/07/2018/ e 06/11/2018, os autos encontram-se em carga com um de 

seus representantes legais desde o dia: 20/07/2018, o senhor, Fabio 

Rocha Nimer. Comprovante de intimação em anexo a esta certidão.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62019 Nr: 51-36.2013.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Fica a parte requerente intimada, na pessoa de seu advogado, a 

comprovar nos autos a distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

expedida na fl.: 59, retirada nesta secretaria para distribuição particular ao 

Juízo de Pontes e Lacerda/MT, pela Drª Eliana da Costa OAB/MT 5.447-B, 

no dia: 17/04/2017. Outrossim, informo que esta secretaria oficiou aquele 

juízo e o mesmo informou que não encontrou a referida missiva, 

solicitado-nos o código de rastreabilidade da mesma, conforme fls.: 71; 72 

e 75, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010231-67.2016.8.11.0046; Valor causa: $22,028.20; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, 

que o preparo, também, é tempestivo. Assim sendo, impulsiono os autos 

para intimar a recorrida, para querendo, apresente as contrarrazões, no 

prazo legal. COMODORO, 6 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001197-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002840-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002840-26.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS DA SILVA RÉU: INSS Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não trouxe documentos que 

comprovem o indeferimento do requerimento administrativo. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos a documentação exigida, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 de 

novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002194-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001800-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS OAB - SP170849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110575 Nr: 1454-75.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA DA SILVA, CARLENE DA 

SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 983-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 141-84.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DALL AGNOL FINATO, CARLOS 

ROBERTO BERNARDI, EDUARDO DALL AGNOL FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que foi realizado bloqueio na conta do 

executado (ref. 94), com a transferência dos valores para conta judicial 

(ref. 98).

Verifico também, que parte executada foi devidamente intimada acerca da 

penhora realizada (ref.110), contudo deixou decorrer o prazo para opor 

embargos (ref. 111).

 O exequente comparece à ref. 128, pugnando pelo levantamento dos 

valores bloqueados, a designação de audiência conciliatória, bem como a 

expedição de ofício ao Serasa e ao SPC.

 Sendo assim, acolho os pedidos da parte exequente e DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial na conta informada à ref. 128.

Proceda-se o Sr. Gestor, com os atos necessários para a liberação do 

dinheiro depositado em Juízo, conforme demonstrado em ofício de ref. 98.

Após proceda-se a emissão da certidão para inscrição do nome do 

executado nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Por fim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para designação 

audiência conciliatória, conforme requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 2403-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO, ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105151 Nr: 8712-73.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcelide Peruzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 5849-81.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78481 Nr: 1632-92.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 451 de 860



 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105156 Nr: 8715-28.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66036 Nr: 1493-77.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Fátima de Cézari Ponsoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, Luiz Fernando 

Guimarães de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos etc....DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL 

ORTOPÉDICO.Alega o hospital requerido que o médico Luiz Fernando 

Guimarães de Amorim, segundo requerido, não faz parte de seu corpo 

clínico, não mantendo qualquer relação de emprego, subordinação e/ou 

preposição.....Com efeito, um dos direitos assegurados pelo Código de 

Defesa do Consumidor ao consumidor é a inversão do ônus da prova, 

como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 

6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90.Por essas razões, com fundamento no art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da 

prova.Não havendo outras preliminares, e sendo as partes legítimas e 

estando regularmente representadas, não havendo nulidades a serem 

declaradas ou questões processuais a serem apreciadas nesta 

oportunidade, pelo que, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos: a) a existência de vínculo entre os requeridos; b)o 

dano efetivamente existente e a sua causa; c) culpa pela realização do 

evento; d) responsabilidade dos requeridos.Desta forma, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento.Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 5 de 

novembro de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89930 Nr: 1333-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDIVINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais com pedido liminar proposta por 

JOSÉ VALDIVINO DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes devidamente qualificadas aos 

autos em epígrafe.

Após regular instrução processual, o feito foi julgado parcialmente 

procedente, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 

403,39 (Quatrocentos e três reais e trinta e nove centavos) e R$ 563,78 

(Quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), com 

vencimento em 26/01/2017 e 23/02/2017, respectivamente, referentes à 

Unidade Consumidora n° 8/710117-3, determinando ainda que a 

Concessionária requerida emitisse novas faturas, tomando por base a 

média de consumo do autor.

Posteriormente, aportou pedido de cumprimento de sentença, onde o autor 

requereu a intimação da requerida para que esta informe “a efetivação de 

pagamento de qualquer valor referente aos débitos declarados como 

inexistentes” (Ref. 73).

Pois bem.

Em que pese à manifestação da parte autora, não há na sentença 

qualquer imposição de pagamentos em desfavor da Concessionária 

requerida.

Assim, embora não tão clara sua pretensão, presume-se que a parte 

requer o cumprimento da sentença relativo à emissão de novas faturas.

Com isso, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos novas faturas referentes à Unidade Consumidora n° 

8/710117-3, vencidas em 26/01/2017 e 23/02/2017, tomando por base a 

média de consumo do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98751 Nr: 5533-34.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13.305-E, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso Adesivo retro foi interposto no prazo 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 1936-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a complementação 

do Laudo de Avaliação retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2529-23.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Pelo exposto e por tudo que dos autos consta e, sem maiores delongas, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (Art. 85, 

§ 8º do CPC), ressalvando o disposto no Art. 98, § 3º do Diploma 

retromencionado.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 31 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89734 Nr: 1238-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Processo n.º 1238-51.2018.811.0010

Código n.º 89734

Vistos etc.

Diante do depósito pela parte executada, defiro o requerimento da 

exequente. Proceda-se o Sr. gestor, com os atos necessários para a 

liberação dos valores depositados em Juízo.

Em sequência, abra-se vista dos autos à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo acerca do(s) valor(es) 

remanescente(s) informado (ref. 48), dando prosseguimento no feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66666 Nr: 1705-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70264 Nr: 12405-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396-MT, Maiara Ferreira Pires - OAB:173.624 - RJ, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106282 Nr: 9253-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA TRANSPORTES EIRILI 

ME, FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que fora deferida a busca de bens 

via Bacenjud, conforme extratos juntados à ref. 29, restando esta 

infrutífera.Intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente requerer 

diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.Ora, não se pode 

impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente 

quando a parte exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para 

tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI..Assim, 

indefiro o pedido de busca de bens via Renajud.Portanto, determino a 

intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem 

como indicar veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 

29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78415 Nr: 1612-04.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO GL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA - OAB:150926, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido da parte autora para consulta sistêmica via 

INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOSEG, tendo em vista a não 

localização do executado nos endereços informados nos 

autos.Consigna-se inicialmente o encargo do autor em realizar diligências 

extrajudiciais para a localização do executado, de forma que as diligências 

judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter excepcional, vez 

que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as diligências 

disponíveis ao autor para o cumprimento de seu encargo.1. O autor tem a 

responsabilidade de promover os atos e diligências necessárias à 

localização de bens do réu. Somente em situações excepcionais, desde 

que tenha o exeqüente demonstrado haver esgotado os meios de que 

dispõe, é que se admite a requisição judicial de dados garantidos por 

sigilo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Demonstrado, no 

caso, o esgotamento dos meios de que dispõe o autor para localização de 

bens do réu, mediante consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis. 3. 

Agravo de instrumento provido.” (TRF-3, Ag. 1849 SP 

2008.03.00.001849-9, Primeira Turma, Relator Márcio Mesquita, julgado em 

08/04/2008) (grifo nosso). Dessa forma, não demonstrado nos autos o 

exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis ao exequente para a 

localização do executado, ante ao caráter excepcional das diligências 

judiciais, indefiro o pedido da exequente de diligência via sistêmica.Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar os endereços do 
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executado, ou comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob pena de arquivamento do 

processo.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64098 Nr: 829-46.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACO 

- OAB:14460, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Expeça-se alvará para liberação dos valores referentes aos 

honorários sucumbenciais pertencentes ao patrono da requerida Comando 

Diesel Transporte e Logística(Ref.132) e à patrona do autor (Ref. 133. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, ao arquivo.Às 

providências.Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91983 Nr: 2368-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema RENAJUD.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que fora deferida a busca de bens 

via Bacenjud, conforme extratos juntados à ref. 52, restando esta 

infrutífera.Intimado a indicar bens à penhora, vem o exequente requerer 

diligência pelo juízo, sem que ao menos tenha comprovado que realizou 

busca no intuito de localização de bens do devedor.Ora, não se pode 

impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente 

quando a parte exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para 

tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Assim, 

indefiro o pedido de busca de bens via Renajud.Portanto, determino a 

intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem 

como indicar veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 

29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 544-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, em 

face de ALISON DE JESUS NUNES, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

Recebida a inicial à ref. 04.

Após diversas tentativas de citar o requerido, adveio minuta de acordo 

com assinatura conjunta de todos os envolvidos, os quais requereram a 

homologação da transação.

 Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pelo requerido.

Em caso de descumprimento do acordo pelo requerido, o autor deverá 

requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, SIRLEY BENITES, 

TOCHIAKI KOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Processo n.º 5487-79.2016.811.0010

Código n.º 86698

Vistos etc.

Defiro o requerimento de ref. 65.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

bens passíveis de penhora e remoção, devendo ser advertido que caso 

não indique, ser-lhe-á fixado multa, no valor de 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, inciso V e 

parágrafo único do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 5818-27.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 
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PEDROSA - OAB:5746

 Vistos etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por VALDECI ANTONIO DE 

SOUZA JUNIOR em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados. 

.Decido.Da preliminar de Ilegitimidade Passiva do Detran.Alega o Detran/MT 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que não 

foi responsável pelo furto do veículo, por se tratar de fato fortuito, bem 

como o fato de o veículo ter sido encaminhado ao pátio do DETRAN não à 

torna responsável por eleAssim, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva.À míngua de outras matérias preliminares, declaro o feito 

saneado.Fixo como pontos controvertidos: se de fato houve furto das 

peças da motocicleta; a culpa pela realização do evento; dano e sua 

dimensão; responsabilidade pelo ressarcimento.DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14:00 

horas.Intimem-se as partes, bem como o representante do DETRAN Sr. 

ZILMAR BARBOSA MEDEIROS, pessoalmente para comparecerem à 

audiência, sob pena de confissão.A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, Quanto ao pedido de expedição de Ofício à Delegacia de 

Polícia desta Comarca, consigno que as diligências judiciais neste sentido 

possuem caráter excepcional, devendo a requerente diligenciar com o que 

estiver ao seu alcance para o cumprimento deste encargo, viabilizando-se 

a utilização das diligências judiciais após comprovado o esgotamento das 

vias extrajudiciais e administrativas possíveis à parte.Ademais Portanto, 

indefiro, por ora, a diligência requerida pela autora.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara - MT, 10 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105151 Nr: 8712-73.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcelide Peruzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 1920-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA MARTINS, GUIDO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora do imóvel de propriedade do 

executado Guido Pereira Martins, conforme pleiteado na Ref. 27, tendo em 

vista que referido executado ainda não foi citado.

Assim, tendo em vista que o exequente comprovou sua distribuição (Ref. 

29), aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida na Ref. 13.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69074 Nr: 11557-49.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda., ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:13733, Paulo Henrique de Souza - OAB:8062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

 Vistos etc.

Determino a intimação do Administrador Judicial da empresa executada 

(empresa AJI ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita o CNPJ sob o nº 25.313.759/0001-55, com endereço sito 

à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Edifício American 

Business Center, Sala 1006, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

Cuiabá/MT, fone: (65) 3027-2886, e-mail: ricardo@ajl.com.br, 

thiago@ajl.com.br) para que informe se os créditos perseguidos 

encontram-se habilitados nos autos da recuperação judicial, no prazo de 

10 (dez) dias.

Com a intimação deverão ser encaminhados os documentos que 

acompanham a inicial, a fim de dar suporte à manifestação do 

Administrador Judicial.

Após, voltem-me conclusos.

 Às providências.

Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102112 Nr: 7083-64.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Sardinha Brazil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial (Ref. 45), intime-se a Sra. 

Perita para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 477, § 2º, I do CPC.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28528 Nr: 1748-45.2009.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Vistos etc.

Inicialmente, é importante fixar o entendimento da impossibilidade de se 

promover uma execução que extrapola os limites do título executivo ou 

que se cumpra aquém da obrigação definida na sentença exequenda, pois 

transitada em julgado, em respeito à coisa julgada, a mesma torna-se 

imutável, ficando o Magistrado competente pela execução do julgado 

impedido de utilizar critérios diferentes daqueles determinados no título 

executivo. (TRF-2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC - 424766, 

Relator: Desembargador Federal Abel Gomes, Fonte DJU - Data: 

29/09/2009 - Pág.: 119/120).

 Assim, proferida sentença reconhecendo o cumprimento da obrigação 

pela autarquia devedora (Ref. 28), a parte exequente alegou haver saldo 

remanescente a ser depositado pelo INSS (Ref. 41; 44).

Dessa forma, antes de se deliberar sobre os cálculos apresentados pela 

credora, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais, para que efetue a implantação do 

benefício da parte exequente, conforme determinado na sentença datada 

de 10/04/2014, sob pena de multa diária, que desde já arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), devendo juntar aos autos, na sequência, o 

comprovante de implantação do benefício, destacando a data em que o 

mesmo foi efetuado, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável pela implantação do 

benefício.

Após, à contadoria do Juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64034 Nr: 815-62.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELISMEIRE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70197 Nr: 11929-95.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVENCI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, Real Brasil Consultoria Ltda - OAB:

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia agendada 

para o dia 29/11/2018, às 07h:00min, que se realizará no Fórum da 

Comarca de Jaciara - MT, Av. Zé de Bia s/n.º, Jardim Aeroporto II, Jaciara 

- MT, devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus 

assistentes técnicos, caso tenham indicado, bem como apresentarem 

eventuais documentos que não constem nos autos, conforme 

petição/solicitação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 4684-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Angelo Scuarcialupi - 

OAB:13.361 - MS, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - OAB:20627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 90-05.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.....Entretanto, não houve a penhora dos referidos bens, na 

medida em que o pleito do exequente ainda não foi apreciado por este 

juízo, não havendo que se falar, portanto, em desconstituição de 

penhora.Assim, defiro o pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula 

nº. 12.026 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Jaciara/MT, e DETERMINO a expedição de mandado de penhora.E, nos 

termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula (Ref. 69), será realizada por termo nos autos (§1º, do 

Art. 845, do CPC).Os atos de constrição serão averbados separadamente 

na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do 

crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a 

publicidade da responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e 

pela obrigação que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).Após, 

intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se houver, 

para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e avaliação já 

realizada, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.Ato contínuo, após a providência a 

ser tomada pela exequente (caput, do art. 844, do CPC), com relação à 

averbação da penhora no registro competente, proceda-se à avaliação, 

intimando-se as partes envolvidas no litígio.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 3895-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 
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OAB:00000

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ofício retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6806 Nr: 799-36.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 127,61 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 73. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1457 Nr: 1048-89.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEMAT CONTRUÇÕES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSANDRA PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:7791/BB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 219,86 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 98. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 3895-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos.

Considerando a parte executada não se manifestou sobre os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e, após, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.

Certifique se houve a implantação do benefício e, em caso negativo, 

oficie-se conforme ordem de serviço para implantação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 4240-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria do Carmo Alves - 

OAB:296.852 - SP, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108431 Nr: 448-33.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRIBUTINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79614 Nr: 2002-71.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 4309-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Diante do petitório da parte autora, anexado à Ref. 66, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais, para que efetue a implantação do benefício da parte exequente, 

conforme determinado na sentença datada de 10/04/2014, sob pena de 

multa diária, que desde já arbitro em R$ 100,00 (cem reais), devendo juntar 

aos autos, na sequência, o comprovante de implantação do benefício, 

destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 10 (dez) 

dias, sem prejuízo de eventual crime de desobediência por parte do 

responsável pela implantação do benefício.

Aportando aos autos o comprovante de implantação do benefício 

previdenciário, dê-se ciência à parte exequente.

Após, com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 3768-62.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou 

Restabelecimento do Auxilio Doença, ajuizada por LUCIMAR MORAES em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão dos referidos benefícios 

previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que até o presente momento 

processual não houve comprovação da postulação da pretensão na 

esfera administrativa, tendo a requerente comprovado apenas a cessação 

do benefício de auxílio-doença, não demonstrando que houve novo 

requerimento.

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo 

de 60(sessenta) dias, para que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes da decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 06 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92062 Nr: 2405-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Juvenir da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença NB: 

611.668.854-7 desde a data da cessação indevida (DCB: 29/03/2017), 

bem como, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data 

desta sentença (DIP: 05/11/2018).CONDENO o INSS ao pagamento das 

parce las  p re té r i tas ,  observando-se  even tua l  p resc r i çã o 

quinquenal.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Embora tenha sido 

proferida contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno 

processual e o teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao 

reexame necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 496 do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 05 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA, MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT
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 3)Demais considerações de ordem médica entendidas necessárias pelo 

Sr. Perito, ante o exposto no processo.Defiro a produção de prova 

documental suplementar, com a juntada de documentos até 05 (cinco) dias 

antes da audiência.Oficie-se à Seguradora Líder, situada na Rua Senador 

Dantas, nº 74, 5º andar, centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-205, para 

que informe se houve pagamento do seguro obrigatório - DPVAT - em 

favor da autora.Por fim, oficie-se a POLITEC e ao Sindicato dos Peritos 

Oficiais Criminais de Mato Grosso (Rua Vinte, Quadra 13, Lote 28, Bairro 

Dom Bosco, CEP 78050-492, Cuiabá/MT) para que informem, no prazo de 

15 dias, se existe algum perito especialista em técnicas de fotogrametria.A 

necessidade da produção de prova oral será sopesada após a vinda do 

laudo e manifestação das partes sobre ele. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara - MT, 30 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77311 Nr: 1221-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA - COMÉRCIO, PEDRO DA 

SILVA, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e BACENJUD.Inicialmente, quanto ao pedido de consultas 

sistêmicas via RENAJUD e INFOJUD, observa-se que a parte exequente foi 

intimada para requerer o que entender de direito e comparece aos autos 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo 

o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a parte 

exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como 

é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem 

os seguintes precedentes:“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da 

decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra 

a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Renajud em razão de que 

não houve esgotamento dos meios possíveis de localização de bens em 

nome dos executados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70041868134, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 28/07/2011).“AGRAVO. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE 

DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE JUNTO 

AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).Assim, indefiro o pedido de 

busca de bens via Renajud e Infojud.De outra banda, quanto ao pedido de 

penhora via BACENJUD, intime-se a parte exequente para que atualize o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, tornem os autos conclusos 

para análise do petitório.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 06 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95804 Nr: 4109-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR PAULO RAFAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação a fim de que seja fixado o 

valor da causa em R R$ 2.438,96 (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais 

e noventa e seis centavos)..Trasladem-se cópias desta decisão para os 

autos da ação principal Código 95804.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara - MT, 26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 535-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS opostos, e 

determino a exclusão da embargante ZÉLIA FERNANDES MATTOS do polo 

passivo da ação de execução em apenso, extinguindo-os com resolução 

de mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC. Em consequência, 

condeno a embargada no pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado da 

embargante, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

nos termos do Art. 85, §2º, do NCPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Traslade-se cópia da presente sentença aos autos da 

execução apensa. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas e comunicações necessárias. Jaciara - MT, 26 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 3843-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU MENDONÇA, DERLI TEREZINHA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ADRIANI ANANIAS - 

OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.....Em relação à alegada ilegitimidade ativa, tenho que esta se 

confunde com o mérito, e deve ser analisada no momento da prolação da 

sentença, já que a condição de terceiro proprietário e/ou possuidor do 

imóvel é exatamente o pronto controvertido da demanda.Até porque, a 

ausência de prova quanto à condição de terceiro do embargante 

acarretará a improcedência da demanda, e não a extinção do feito sem 

análise do mérito.Lado outro, no que consiste a alegação de necessidade 

de inclusão do executado nos autos principais, no polo passivo do 

presente feito, tendo em vista a existência de exceção de usucapião 

levantada pela parte embargante, o pedido deve ser rejeitado.É que, nos 

embargos de terceiros discute-se a turbação da posse, enquanto na ação 

de usucapião o direito material em ter o domínio do bem, tratando-se assim 

de institutos diversos, cabendo à parte autora, em ação própria, discutir o 

direito material, a fim de obter o domínio através da ação de 

usucapião.Assim, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade 

aparente, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando os pontos 

controvertidos: a) a condição de terceiro do embargante; b) posse e 

propriedade do embargante; c) a ciência do embargante sobre o 

ajuizamento da execução fiscal – “dies a quo” do prazo de resposta à 

efetiva turbação à posse do terceiro; d) data da turbação à posse do 

embargante; e) prova do pagamento do contrato pelo Embargante.Sendo 

assim, Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem 

provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos 

e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 116172 Nr: 3840-78.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ADRIANI ANANIAS - 

OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.....Em relação à alegada ilegitimidade ativa, tenho que esta se 

confunde com o mérito, e deve ser analisada no momento da prolação da 

sentença, já que a condição de terceiro proprietário e/ou possuidor do 

imóvel é exatamente o pronto controvertido da demanda.Até porque, a 

ausência de prova quanto à condição de terceiro do embargante 

acarretará a improcedência da demanda, e não a extinção do feito sem 

análise do mérito.Lado outro, já no que consiste a alegação de 

necessidade de inclusão do executado nos autos principais, no polo 

passivo do presente feito, tendo em vista a existência de exceção de 

usucapião levantada pela parte embargante, o pedido deve ser rejeitado.É 

que, nos embargos de terceiros, discute-se a turbação da posse, 

enquanto na ação de usucapião o direito material em ter o domínio do bem, 

tratando-se assim de institutos diversos, cabendo à parte autora, em ação 

própria, discutir o direito material, a fim de obter o domínio através da ação 

de usucapião.Assim, não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade 

aparente, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando os pontos 

controvertidos: a) a condição de terceiro do embargante; b) posse e 

propriedade do embargante; c) a ciência do embargante sobre o 

ajuizamento da execução fiscal – “dies a quo” do prazo de resposta à 

efetiva turbação à posse do terceiro; d) data da turbação à posse do 

embargante; e) prova do pagamento do contrato pelo Embargante.Sendo 

assim, Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem 

provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos 

e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002015-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN FELIPE LANGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002015-82.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEONAN FELIPE LANGNER RÉU: MUNICIPIO DE JACIARA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C “PLEITO 

COMINATÓRIO” E PEDIDO DE “MEDIDA LIMINAR”, proposta por LEONAN 

FELIPE LANGNER, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, devidamente 

qualificados nos autos. Determinada a juntada de matrícula completa, 

atualizada e legível do imóvel objeto da lide (ID 15864506), observa-se que 

este encontra-se no município e Comarca de Dom Aquino/MT (ID 

16340723). Deste modo, tendo em vista se tratar de demanda fundada em 

direito possessório sobre bem imóvel, o foro de situação da coisa, ou seja, 

do imóvel objeto da demanda, é o critério determinante da competência 

para processar e julgar a lide em questão, se tratando inclusive de 

competência absoluta, conforme preconiza o art. 47, § 2º, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real 

sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. [...] § 2º A ação 

possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo 

juízo tem competência absoluta.” [...] Ainda, lecionam Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “1. Forum Rei Sitae. As 

ações reais imobiliárias devem ser propostas no foro da situação da 

coisa. Se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, 

posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova o foro 

da coisa é determinado pelo critério funcional (STJ, 4.ª Turma, REsp 

150.902/PR, rel. Min. Barros Monteira, j. 21.05.1998, DJ 28.09.1998, p. 65), 

entrando no regime da competência absoluta (STJ, 1.ª Seção, CC 

46.771/RJ, rel. Min. Denise Arruda, j. 24.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 177). 

Versando sobre qualquer outro tema, pode o demandante optar pelo foro 

do domicílio do demandado ou, havendo, pelo foro de eleição. A 

competência então é relativa. A ação de desapropriação indireta tem 

natureza real (STJ, 2.ª Turma, REsp 124.010/SP, rel. Min. Adhemar Maciel, 

j. 04.12.1997, DJ 16.03.1998, p. 82). Já se decidiu que não é de se 

considerar real a ação que visa a desconstituir determinado contrato ou 

pré-contrato, ainda que, em decorrência da procedência do pedido, resulta 

a reintegração do demandante na posse de determinado bem (STJ, 4.º 

Turma, REsp 19.992/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

13.03.1995, DJ 17.04.1995, p. 9.581).” No mesmo sentido é a doutrina de 

Daniel Amorim Assumpção Neves: “4.5.2.2.1. Art. 47 do Novo CPC – 

ações reais imobiliárias Segundo previsão do art. 47 do Novo CPC, 

tratando a demanda de direito de propriedade, vizinhança, servidão, 

posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a 

competência será do local do imóvel. A doutrina é uníssona em afirmar que 

essa hipótese trata de competência absoluta, improrrogável, portanto. A 

maioria vê nesse caso hipótese de competência funcional, justamente pela 

suposta maior facilidade e eficácia na função a ser exercida pelo juiz se a 

demanda tramitar no local em que se localiza o imóvel.” Ante o exposto, 

sem mais delongas, declino da competência para processar e julgar a 

presente lide e, em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo 

competente de Dom Aquino/MT, para o devido processamento legal destes 

autos, fazendo constar nossas homenagens. Façam-se as intimações 

necessárias. Após, baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe. Jaciara/MT, 06 de 

novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002498-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GREVE CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

CLAUDETE METZ BREDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002498-15.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: RAFAEL GREVE CORREA EXECUTADO: LUIZ BREDA, 

CLAUDETE METZ BREDA VISTOS ETC, Cite-se a parte devedora para, em 

03 (três) dias, pagar o valor integral da dívida (art. 829 do NCPC) ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (artigos 914 e 915 ambos do NCPC). Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando os executados a 

respeito dos atos processuais praticados (art. 154, inciso V e art. 829, § 

1.º, ambos do NCPC). Cientifique a parte executada para, caso queira, no 

prazo para oferecimento dos embargos, uma vez reconhecendo o crédito 

exequente, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerendo o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do NCPC). Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado 

que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 
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caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 6 de novembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001006-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001006-85.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: JACIRA ALVES DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Jacira Alves de Lima 

ajuizou“Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificados nos autos, almejando, em síntese, a concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade. Contestação encartada no 

ID 14054354 . Réplica no ID 14502483. Decido. Não verifico quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do Código de Processo Civil, e 

sendo assim, passo a sanear o presente feito e à análise das provas a 

serem produzidas. Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas 

e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Defiro o pedido de prova 

testemunhal. Designo, para tanto, audiência de instrução e julgamento a 

ser realizada no dia 13 de dezembro de 2018, às 13h30min. Fixo como 

ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a carência no 

período legalmente exigido. A atividade probatória deverá recair sobre os 

fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da 

prova previsto no art. 373, incisos I e II, do NCPC. O rol de testemunhas da 

autora já foi apresentado na inicial. Atente-se a parte autora quanto ao 

disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua caber ao advogado da parte 

intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 

juízo. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 25 de outubro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002776-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002776-16.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL S.A VISTOS ETC, Considerando que o feito foi 

distribuído em dependência aos autos nº 002116-22.2018.8.11.0010, que 

tramita no Juizado Especial desta Comarca de Jaciara, REMETAM-SE os 

autos àquele juízo, com nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara-MT, 6 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002812-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002812-58.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIA DIAS DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320, 

CPC). Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Cite-se a parte 

requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência 

(art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Expeça-se 

o necessário. Cite-se/Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 6 de novembro de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 4232-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4232-86.2016.811.0010

Código nº. 84148

Requerente: Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo

Requerido: Gilberto Rufino

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora PESSOALMENTE para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (art. 485, III, § 1° CPC).

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 1340-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO – EPP, MATILDE 

MARTELLI CALCAGNOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELIANE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT, HUGO 

ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285/MT
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 Processo nº. 1340-10.2016.811.0010

Código nº. 77633

Exequente: Matilde Martelli Calcagnotto – EPP

 Executado: Banco Cooperativo Sicredi S/A

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer” proposta por 

Matilde Martelli Calcagnotto – EPP em face de Banco Cooperativo Sicredi 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente informou à ref. 65 o pagamento dos honorários de 

sucumbência, postulando a extinção do feito e o arquivamento.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente narrou a quitação do 

crédito exeqüendo, almejando, nesse sentido, a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 681-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 681-64.2017.811.0010

Código 88603

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” 

proposta por Banco RCI Brasil SA, em face Maria Iracema Barbosa Filha 

Oliveira Me, ambos qualificados nos autos.

A ref. 32 o requerente pleitou a desistência e consequente extinção do 

feito.

 É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o requerente pleiteou a desistência do 

feito (ref. 32).

Não havendo óbice ao pedido formulado pelo autor, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal,remetam-se os autos à CAA 

para as providências cabíveis e, após, arquivem-se os autos com baixa 

na distribuição.

Revogo a liminar concedida à ref. 04.

Procedi a retirada da restrição do veículo via RENAJUD, conforme espelho 

anexo.

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para 

que promovam a retirada de eventuais restrições no nome do autor, 

decorrentes da presente ação, devendo constar no ofício as informações 

necessárias (nome completo, CPF, número do processo).

Custas, se houver, pelo requerente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61558 Nr: 3938-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO TEODORO SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014, JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB:17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3938-05.2014.811.0010

Código nº. 61558

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão do Oficial de Justiça à ref. 65, defiro pedido de 

ref. 70.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63205 Nr: 551-45.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO TEREZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 551-45.2015.811.0010

Código nº. 63205

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 85.

Expeça-se o competente alvará na forma postulada.

Após, intime-se a parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se e dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87936 Nr: 327-39.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR LUIZ FROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-EPP, BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171MS

 Processo nº. 327-39.2017.811.0010

Código.87936

 VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de citação por edital, pois, o autor não comprovou o 

exaurimento de todos os meios de citação pessoal da demandada.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste no feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 5 e novembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88823 Nr: 791-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor constante na 

certidão do oficial de justiça de ref. 32. Regulamentada pelo Provimento 

07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos 

autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83343 Nr: 3841-34.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Erivaldo Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3841-34.2016.811.0010

Código.83343

VISTOS ETC,

José Erivaldo Santos da Silva ajuizou a presente “Ação de Aposentadoria 

por Invalidez ou auxílio Doença” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, qualificados nos autos.

Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).

Designo o dia 27 de fevereiro de 2018 às 12h30min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Os quesitos das já foram apresentados pelas partes.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara–MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89787 Nr: 1264-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LUCIA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor constante na 

certidão do oficial de justiça de ref. 32. Regulamentada pelo Provimento 

07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos 

autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72014 Nr: 12538-78.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12538-78.2015.811.0010

Código. 72014

Requerente: Marilene Custódio da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 VISTOS ETC,

 Trata-se de “Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez” 

pleiteado por Marilene Custódio da Silva, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC.

Verifico que a requerente acostou à inicial tão somente o comprovante de 

agendamento da perícia médica, ausente o requerimento administrativo do 

benefício.

Logo, cabe à requerente emendar a inicial no sentido de trazer aos autos 

o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documento indispensável à 

propositura da presente ação.

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente o requerimento administrativo do benefício ora 

pleiteado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65968 Nr: 1461-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALILHA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BORGES NAVES - 

OAB:28817, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Logo, diante da concordância de todos os envolvidos e estando provada 

a existência do crédito, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na 

petição inicial, determinando a inclusão da requerente no quadro geral de 

credores pela quantia de R$ 11.102,84 (onze mil, cento e dois reais e 

oitenta e quatro centavos), que deverá ser acrescida de correção 

monetária e, se o ativo o comportar, de juros moratórios.Sem custas, por 

ausência de pretensão resistida. Sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após as anotações de estilo, e certificado o 

trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao arquivo.Jaciara 

- MT, 25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3954 Nr: 10-86.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI, MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 C-E-R-T-I-D-Ã-O

 Certifico e dou fé que, se faz necessário a complementação de 

diligências no valor de 320,00 (trezentos e vinte reais) tendo em vista que 

são vários itens a serem avaliados e também imóveis que fica localizados 

em zona rural desta comarca e que depositarão somente 20,00 reais que 

equivale uma diligencia na zona urbana desta cidade.

 Jaciara-MT. 05 de novembro de 2.018.

 José Audeniro Feitosa

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11580 Nr: 488-40.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI 

19ª REGIÃO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR. - OAB:7021MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR. - OAB:7021MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 2458-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, 

KAROLAINE APARECIDA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO MIRANDA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Felipe Gomes de Almeida - OAB:MT/20.056/E, KATIA 

VALADARES SILVA - OAB:23270/O, Leidineia Katia Bosi - 

OAB:MT/14.981, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 ... O pedido de revogação de prisão preventiva, não trouxe com ele 

qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior 

que decretou a prisão, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, 

pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior. Ao ensejo da 

análise do pedido formulado pela defesa, diante da decisão que decretou 

a segregação cautelar do requerente, necessária a análise da tese 

defensiva, até mesmo para que não paire dúvidas sobre a necessidade da 

custódia cautelar do acusado. Para a revisão da decisão que decretou a 

prisão preventiva da ré, necessário, nos termos do art. 316 do CPP, que 

sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento 

anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar, diante 

da condição rebus que permeia o mencionado dispositivo. Até o presente 

momento, os mesmos elementos indiciários que existiam nos autos quanto 

à autoria do delito por parte da requerente no momento da decretação da 

prisão preventiva permanece inalterado. Portanto, na hipótese sob análise, 

entendo que não houve alteração fática que justifique a revogação. Ainda 

há que se consignar que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal 

concede a possibilidade de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos 

com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, fato este que respalda 

ainda mais a decisão pela manutenção dos requerentes em segregação 

cautelar, tendo em vista que a acusada foi imputada a pratica do crime 

previsto no artigo 157, §2°, inciso I, II, IV, do Código Penal e artigo 244-B, 

caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.Dessa forma, a 

manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é 

medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da 

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.Com tais 

considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de 

JACQUELINE PATRICIA ALFONSO e, consequentemente, mantenho a 

prisão cautelar.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 106657 Nr: 9404-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEY ALVES QUEIROZ, ANDRÉ JUSTINO 

SIMÕES, AMILTON GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.11 item “p” da CNGC, impulsiono os autos a 

fim de intimar o advogado do réu Amilton Gonçalves de Lima, o Dr. Ary da 

Costa Campos – OAB: 16944/B e a Defensoria Pública representando os 

réus André Justino Simões e Diney Alves Queiroz para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 05 de novembro de 2018.

Jader Gomes de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115817 Nr: 3702-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DA SILVA FERREIRA, JOÃO BATISTA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.11 item “p” da CNGC, impulsiono os autos a 

fim de intimar o advogado da ré Samira da Silva Ferreira, o Dr. Diego Átila 

Lopes Santos – OAB: 21614/O e o defensor do réu João Batista Ferreira 

representado pela Defensoria Pública para, no prazo legal, apresentar as 

alegações finais.
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 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 05 de novembro de 2018.

Jader Gomes de Freitas

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120554 Nr: 5914-08.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO JURI

O(A) Doutor(a) Ednei Ferreira dos Santos Juiz(a) de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que foi designada a 1ª sessão ordinária do Tribunal 

do Júri desta Comarca nos dias, 27 de novembro e 4 de dezembro 2018, 

com início previsto para às 08:30 horas, prosseguindo-se de acordo com 

a pauta já designada, tendo sido procedido o sorteio do jurados que 

deverão servir na aludida sessão, conforme segue (art 42 do COJE), 

ficando pelo presente edital convocados a comparecer nas referidas 

datas e horário, no Edifício do Fórum desta cidade de Jaciara-MT, sito a 

Av. Zé de Bia, s/nº, Bairro Jardim Aeroporto II, em Jaciara-MT.

1. Ana Lucia Ferreira Rocha – Servidora Pública

2. Cirlene Aparecida Barbosa – Servidora Pública

3. Ermelinda Ferreira dos Santos – Servidora Pública

4. Canuto do Nascimento – Servidor Público

5. Ivonete Ferreira – Servidora Pública

6. Analice de Fatima Franzotti Rozza – Servidora Pública

7. Kizi Amorim Kroth – Servidora Pública

8. Jandira Souza Nunes – Servidora Pública

9. Juslei Rodrigues da Silva – Auxiliar de Cartório

10. Eliane Teixeira Alves de Moura – Servidora Pública

11. Fabiana Alves de Almeida – Servidora Pública

12. Norma Batista de Souza – Professora

13. Emerson Guimarães da Silva – Professor

14. Hamanda Mendonça Ribeiro – Servidora Pública

15. Aldenir Silva Santos – Servidor Público

16. Jaides Roberto de Souza – Servidor Público

17. Alice de Siqueira Silva – Servidora Pública

18. José Macedo – Servidor Público

19. Jairton da Silva Santos – Servidor Público

20. Celcilei Gonçalves de Oliveira Costa França – Servidora Pública

21. Gilmara Regina Bartz – Secretária

22. Andreia Neris Campo de França – Servidora Pública

23. David de Oliveira – Servidor Público

24. Cleia da Silva Lopes – Servidora Pública

25. Delmiro Soares Magalhães – Agrônomo

Suplentes:

 1. Dirce Moris Ternes -– Servidor Público

2. Fatima Rosane Oleiniczack – Servidor Público

3. Ilda Correia Santa – Servidor Público

4. Celio da Silva Santos – Servidor Público

5. Ebiatriz Ribeiro Schuster – Servidora Pública

6. Elza Ribeiro da Silva – Servidora Pública

7. Edma Ferraz de Oliveira – Servida Pública

8. Sildes Fraga Moreira – Bancário

9. Deyse Glória Paiva – Servidora Pública

10. Ana Luisa Dominici – Servidora Pública

 Todas essas pessoas ficam por este Edital notificada a comparecerem ao 

local acima indicado, nos dias supracitados, enquanto durar a sessão, sob 

pena de não o fazendo se sujeitarem às penalidades legais, e que no 

aludido período serão submetidos a julgamento todos os processos de 

réus que estiverem preparados até a data da instalação da aludida 

sessão. E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou que se 

expedisse o presente Edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Jaciara- MT, aos 31 (trinta e 

um) de outubro (10) de 2018. Eu, Jader Gomes de Freitas – Gestor 

Judiciário - Substituto, que o digitei

 Ednei Ferreira dos Santos

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Avenida Ze de Bia S/n

 Bairro: Jardim Aeroporto ii

Cidade: Jaciara-MT Cep:78820000

Fone: (66) 3461-2464

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 

2008)

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Redação dada pela Lei 

nº 11.689, de 2008)

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008)
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 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008)

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-65.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUALLCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANNA HECK BORGES FONSECA OAB - RS68168 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16342360 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY TEIXEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY TEIXEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002832-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TABOSA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LYS MARISA GONCALVES OAB: MT14830/O 

Endereço: AVENIDA A, 333, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-392 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL FELIX NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16344066, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16344605 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16344605.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16344942 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16344942 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LYS MARISA GONCALVES OAB: MT14830/O 

Endereço: AVENIDA A, 333, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-392 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000421-04.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: DELCIO JOSE BOLZAN 

EXECUTADO: EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP 

Vistos, etc. Conforme se observa das telas do sistema RENAJUD anexas, 

a tentativa de penhora restou infrutífera sobre todos os CNPJ's indicados, 

uma vez que apenas um veículo automotor foi encontrado em nome da 

parte executada, notadamente, aquele sobre o qual já foi registrada 

restrição nestes autos, id. 11144276. Intime-se a parte credora a, no 

prazo de quinze dias, indicar bens passíveis de constrição ou requerer 

medida que entender cabível, sob pena de extinção e emissão da 

competente certidão de crédito em seu favor. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001557-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARNEIRO SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 encaminho os autos ao Ministério 

Público para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000542-61.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140, 

22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

Jaciara, 6 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000640-46.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140, 

22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

Jaciara, 6 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000769-85.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000374-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o cálculo retro, nos termos do Provimento n. 55/2007 faço 

a intimação do devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

remanescente no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000431-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000431-14.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Registrei nesta data, conforme requerido, restrição de circulação no 

veículo automotor da parte executada via sistema RENAJUD. No mais, 

cumpra-se a decisão id. 13702176, consignando, contudo, que havendo a 

penhora do bem, este deverá ser depositado aos cuidados da parte 

exequente. Expeça-se o competente mandado a ser cumprido no 

endereço indicado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-10.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GODOY DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000246-10.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA DA 

SILVA EXECUTADO: ROSIMEIRE GODOY DO CARMO Vistos. A parte 

exequente requer a penhora de um veículo ainda registrado em seu nome, 

alienado a parte executada e origem do crédito exequendo, mas, como se 

verifica das telas do sistema RENAJUD, o bem indicado se encontra 

gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação 

fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor 

fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que 

temporariamente, enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o 

veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do 

credor fiduciário. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o 

registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos 

pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de 

parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo 

especificado. Para assegurar a constrição, contudo, realizei nesta data a 

restrição no sistema RENAJUD quanto à circulação do veículo. Intime-se a 

parte exequente a juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da restrição. 

Prestadas as informações, expeça-se mandado de penhora, remoção e 

avaliação do veículo cujos dados foram extraídos do sistema e que pode 

ser encontrado no endereço a ser indicado pela exequente. Fica desde já 

a parte exequente nomeada como depositária fiel do bem e responsável 

pelos encargos legais, até determinação ulterior. Realizada a constrição, 

avalie-se e de tudo intime-se a parte executada. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 

Atendidas as determinações supra, oficie-se ao credor fiduciante para 

que informe quantas parcelas foram pagas pela executada e o respectivo 

saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 3305-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Kurpel Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da manifestação da Procuradoria 

Federal de fls. 132/133, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60623 Nr: 3235-84.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:14.834, Jose Carlos Moura - OAB:16.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Proceder a intimação da parte autora acerca do ofício 105/PGM/2018, de 

fls. 187, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 687-52.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Ribeiro Schmoeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manfiestar no prazo legal, acerca dos 

documentos apresentados pela requerida de fls. 130/155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 468 de 860



 Cod. Proc.: 99357 Nr: 6355-96.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Marcheti de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA –SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureni Marcheti de Azevedo - 

OAB:22576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1600-34.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do mandado e certidão de 

fls. 80/81, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59831 Nr: 2382-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Azarias Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do mandado e certidão de 

fls. 92/93, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43499 Nr: 609-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. A. Madeiras Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99695 Nr: 6515-24.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Estefani de Almeida - 

OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Marta da Silva Nascimento em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

Não havendo preliminares e estando as partes devidamente 

representadas, declaro o feito saneado.

Fixo como ponto controvertido o alegado pelas partes na inicial e 

contestação.

Em que pese o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela 

requerida, entendo necessário a produção de prova oral, motivo pelo qual 

designo o dia 21/03/2019 às 15:00 horas para a colheita de depoimento 

pessoal da requerente e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Consigno que compete a parte promover a intimação de suas 

testemunhas, conforme dicção do art. 455 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77811 Nr: 1029-92.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Paranaense Ltda, Itair Ferman Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos etc...O artigo 46 do CPC, estabelece que para as lides fundadas 

em direito pessoal, o foro competente é do domicílio do réu. Vejamos na 

íntegra o teor do art. 46, caput, do CPC, in verbis: “Art. 46. A ação fundada 

em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do réu.” O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, vem decidindo que: APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - PESSOA JURÍDICA – FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ – 

COMPETÊNCIA DO LUGAR DO FATO OU ATO – INVIABILIDADE – 

RELAÇÃO CONSUMERISTA E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS 

- RECURSO DESPROVIDO..... (Ap 164055/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Dessa forma, o foro 

competente é o Juízo de Colniza/MT, cujo é o domicilio do réu. Ante o 

exposto, ACOLHO a exceção de incompetência, por força do art. 46, 

caput, do CPC. DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito e DETERMINO que sejam os autos REMETIDOS a Comarca 

de Colniza/MT. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79644 Nr: 1836-15.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Hildebrand Nogueira, Gislaine Hildebrand Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

a conceder em favor da autora GISLAINE HILDEBRAND NOGUEIRA, o 

benefício de assistência social, no valor de um (01) salário mínimo mensal, 

a partir da data do requerimento administrativo, em 02/07/2014.Condeno 

ainda a requerida no pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do 

Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção monetária 

nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto nos artigos 786 e 412, § 5º, I da 

CNGC.Nos termos do art. 496, § 3º, inciso I do CPC, prescindível o 

reexame necessário.Em relação ao pagamento, proceda-se, 

obrigatoriamente, conforme dispõe a Resolução nº 405 de 

09/06/2016.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89117 Nr: 1211-44.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kathiane Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Vistos etc.Kathiane Melo de Souza propôs ação revisional de 

financiamento com pedido de tutela provisória de urgência contra o Banco 

do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.....Pelo exposto, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, mantendo incólume o título emitido pela 

Requerida.Condeno a requerente ao pagamento das custas e taxas 

judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 2771-21.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Pereira Carrafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74751 Nr: 3566-95.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Edson Miguel Piovesan, Pedro Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fábio Alves Donizeti - OAB:12674, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

 Acolho o pedido retro.

 Redesigno o ato para o dia 12 de março de 2019, às 15h00min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), 

ou se tratando de servidor público ou militar, requisite-se o chefe da 

repartição ou ao comando em que servir nos termos do artigo 455, §4º, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103809 Nr: 8647-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Relberth Alves França - 

OAB:40462/GO

 Vistos etc.

Trata-se Ação de guarda e responsabilidade cumulada com pedido liminar 

e antecipação de tutela ajuizada por Carlos Fabricio Pereira Lara em 

desfavor de Lidiane Lourenço Pereira visando a guarda de José Fabricio 

Lourenço Lara que tramitou inicialmente na Comarca de Minaçu/GO.

Havendo saneamento do feito (ref: 39), fora informado nos autos que o 

requerente e o menor estão residindo em Alto Alegre do Pindaré/MA que 

pertence a Comarca de Santa Luzia/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o acompanhamento do feito deve atender o melhor 

interesse do menor - afastando assim a regra da “perpetuatio jurisdicionis” 

descrita no art. 87 do CPC - e ainda, que o art. 147 do ECA determina que 

a competência será fixada pelo lugar onde se encontre a criança ou 

adolescente, não há dúvidas de que a competência para o processo e 

julgamento do presente feito é do juízo do domicílio do detentor da guarda 

de fato do menor, razão pela qual cancelo a audiência designada neste 

juízo e declino de minha competência para apreciação do feito ao juízo da 

infância e juventude da Comarca de Santa Luzia/MA.
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que:

E M E N T A PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA - GUARDA DE MENOR - LOCAL DO DOMICÍLIO DO 

MENOR - CUSTAS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO 

PARCIAL. Quando houver conflito de competência em ação de guarda de 

menor, competente será o foro de domicílio deste, em consonância com o 

Princípio da Proteção Integral. É indevido o pagamento de custas 

processuais quando do ajuizamento de exceção de incompetência. (AI 

38580/2005, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/03/2006, Publicado no DJE 07/04/2006)

 Encaminhem-se os autos, com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93205 Nr: 3279-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/O

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Em seguida, colha-se manifestação do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10053 Nr: 264-25.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCOSTA IND. E COM. MAD. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lenara Janaina Fabiano - 

OAB:25219/O

 Vistos,etc.

Considerando a manifestação de fls. 117, DETERMINO o integral 

cumprimento da decisão de fls. 113, devendo a Secretaria Judicial efetuar 

a citação dos sócios João Amorim Costa e Rosemar de Alencar.

Ainda, determino o desapensamento destes autos para fins de 

cumprimento ao princípio da eficiência processual.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10053 Nr: 264-25.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCOSTA IND. E COM. MAD. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lenara Janaina Fabiano - 

OAB:25219/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO em face de 

ALENCOSTA IND E COM MAD LTDA.

 Em fls. 103/103-V, a exeqüente pugna pelo prosseguimento do feito em 

face dos sócios da empresa em virtude da responsabilidade pessoal e 

solidária dos mesmos.

 É o sucinto relatório.

Fundamento e DECIDO.

O pedido da exeqüente merece acolhimento, senão vejamos:

Dispõem o artigo 134, inciso VII e 135, inciso III, ambos do Código Tributário 

Nacional:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis:

(...)

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

(...)”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 

a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado.”

Com efeito, DEFIRO o pedido de inclusão dos sócios-diretores no pólo 

passivo da presente demanda, na forma como foi requerido às f. 103.

Nesse norte, citem-se os executados JOÃO AMORIM COSTA e ROSEMAR 

DE ALENCAR.

Transcorrido o prazo da citação, volte-me os autos conclusos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 1146-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme despacho de folha 97 (ref.: 44), procedo a intimação das 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63426 Nr: 839-03.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, para devolução dos autos nº 839-03.2014.811.0018, Protocolo 

63426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35344 Nr: 2898-37.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINDAMIR MACEDO 

DE PAIVA, para devolução dos autos nº 2898-37.2009.811.0018, 

Protocolo 35344, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001081-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (EMBARGANTE)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (EMBARGANTE)

FERNANDO ISIDORO BERGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFELIA NUNES BEZERRA (EMBARGADO)

ORLANDO JOSE DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001081-03.2018.8.11.0018 DECISÃO Recebo os 

embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do 

artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das 

hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte embargada/exequente para 

apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001081-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (EMBARGANTE)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (EMBARGANTE)

FERNANDO ISIDORO BERGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFELIA NUNES BEZERRA (EMBARGADO)

ORLANDO JOSE DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001081-03.2018.8.11.0018 DECISÃO Recebo os 

embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do 

artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das 

hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte embargada/exequente para 

apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

VARA DA COMARCA DE JUARA – MT Numeração Única: 

1000476-57.2018.8.11.0018 Requerente: GERALDO RIVA Requerido: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, sediado na Avenida Republica do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano, Cuiabá/MT, CEP 78048-196, por 

meio de seu Procurador do Estado abaixo subscrito, vem oferecer a 

presente CONTESTAÇÃO pelos fundamentos de fato e de direito a seguir 

explicitados: I. DOS FATOS Trata-se de ação em que Geraldo Riva pleiteia 

internação para correção de aneurisma da aorta abdominal. Este alega 

que precisa do dito procedimento para o tratamento adequado da 

enfermidade. Requer ainda que a pretensão seja atendida em caráter 

liminar, dada a urgência do seu direito. São os fatos. II – 

PRELIMINARMENTE – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL De 

início, cumpre informar que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde 

como um direito social e não individual, na forma dos seus artigos 6º e 

196. Ora, o Poder Judiciário não pratica, como regra, justiça distributiva, 

mas comutativa, de modo que apenas atende o interesse jurídico daquele 

que pleiteia algo judicialmente. Assim, não compete ao Judiciário realizar 

macrojustiça, esta é da competência dos demais Poderes: Legislativo e 

Executivo. Desse modo, ao conceder um direito individual para tratamento 

de saúde ou fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio 

conceito de direito social que é a saúde pública. Sendo um direito social, 

deve ser tutelada por meio da implementação de políticas públicas, 

realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. 

Apenas excepcionalmente o Judiciário poderá dar cumprimento a estas 

políticas públicas, por meio de julgamento de ações civis públicas que 

demandam o cumprimento das referidas políticas, por exemplo. Sobre isso, 

ensina o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso: Na 

verdade, a jurisprudência brasileira sobre concessão de medicamentos se 

apoiaria numa abordagem individualista dos problemas sociais, quando 

uma gestão eficiente dos escassos recursos públicos deve ser concebida 

como uma política social, sempre orientada pela avaliação de custos e 

benefícios. As políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de 

reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Contudo, quando o 

Judiciário assume o papel de protagonista na implementação dessas 

políticas, privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à justiça, seja 

por conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do 

processo judicial. Por isso, a possibilidade de o Judiciário determinar a 

entrega gratuita de medicamentos mais serviria à classe média que aos 

pobres. Inclusive, a exclusão destes se aprofundaria pela circunstância 

de o Governo transferir os recursos que lhes dispensaria, em programas 

institucionalizados, para o cumprimento de decisões judiciais, proferidas, 

em sua grande maioria, em benefício da classe média[1]. Conceder 

pretensões individuais referentes ao direito à saúde quebra toda a cadeia 

estrutural realizada por meio das leis orçamentárias e das políticas 

públicas voltadas para a área da saúde, tendo em vista a finitude dos 

recursos públicos, de modo que, ao conceder tutelas individuais, 

acaba-se por comprometer os recursos públicos destinados à realização 

da saúde pública, aqui sim como um direito social. Assim, requer que o 

processo seja extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, haja vista a pretensão individual de Geraldo Riva não 

estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a 

saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na 

forma trazida na inicial. III – DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O 

ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB 

PENA DE ILEGALIDADE O artigo 167 da CF/88 prega, dentre outros, dois 

princípios orçamentários: o da legalidade orçamentária e o da vedação ao 

estorno. Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual; (...) VI - a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; (...) A legalidade orçamentária prega a 

impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei 

orçamentária. Já a vedação ao estorno inviabiliza a realocação de 

recursos sem prévia autorização legislativa. No caso, a concessão do 

pleito individual do Autor acabaria por violar ambos os princípios, pois 

seria uma despesa não prevista na lei orçamentária, bem como 

demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o 

custeio da pretensão individual. Desse modo, não pode prosperar o pleito 

autoral, sob pena de ilegalidade, na forma do artigo 167, incisos I e VI, da 

CF/88. IV – DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” 

De início, não se discute a finitude dos recursos públicos, afinal, dinheiro 

não dá em árvore. O princípio da reserva do possível representa isso, ou 

seja, diante da impossibilidade de o Estado atender o direito à saúde de 

todos, devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a fim de atender da 

melhor forma possível os anseios constitucionais. O estudo do Ministro 
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Barroso trata do tema: No contexto da análise econômica do direito, 

costuma-se objetar que o benefício auferido pela população com a 

distribuição de medicamentos é significativamente menor que aquele que 

seria obtido caso os mesmos recursos fossem investidos em outras 

políticas de saúde pública, como é o caso, por exemplo, das políticas de 

saneamento básico e de construção de redes de água potável[2]. Assim, 

se não há dinheiro para o tratamento público de saúde evoluir juntamente 

com a medicina, o Estado deve gastar os escassos recursos da melhor 

forma possível, atendendo a outros preceitos constitucionais, como a 

eficiência, a isonomia, a proporcionalidade etc. Quanto ao direito à saúde, 

não cabe ao Judiciário decidir como o dinheiro publico será gasto nesta 

seara. Ou melhor, aquele não possui a expertise do Executivo, juntamente 

com seu corpo técnico, em determinar o que é imprescindível à saúde 

pública. Também não é o Poder competente para a realização das 

chamadas escolhas trágicas, estas devem ser feitas pelo Legislativo, 

órgão legitimado para implementar as políticas públicas voltadas para a 

saúde. Sobre isso, o Ministro comenta acerca da crítica técnica feita à 

judicialização da saúde pública: Por fim, há ainda a crítica técnica, a qual 

se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento 

específico necessário para instituir políticas de saúde. O Poder Judiciário 

não tem como avaliar se determinado medicamento é efetivamente 

necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo que instruído por 

laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar com o 

da Administração Pública. O juiz é um ator social que observa apenas os 

casos concretos, a micro-justiça, ao invés de macro-justiça, cujo 

gerenciamento é mais afeto à Administração Pública[3]. Diante disso, o 

direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, na 

forma como fora previsto na Constituição da República, um direito social, 

não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o Poder 

Judiciário. V - DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E 

CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE A parte autora 

postula prestação positiva no tocante à saúde. Inegavelmente, os artigos 

196 e seguintes da Constituição Federal rezam a assistência à saúde a 

todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem, independentemente 

de qualquer requisito específico ou genérico, mas esta prestação deve 

atender um planejamento prévio e a escolha das ações estratégicas por 

m e i o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  A  d i s t r i b u i ç ã o  d e 

medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos 

inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a 

observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme 

desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em 

detrimento de inúmeros outros. Ademais, os programas de saúde pública 

devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar 

atender o maior número de pessoas possível. Por isso mesmo são eleitas 

as substâncias e tratamentos indispensáveis para o combate ao mal. O 

acessório, o complementar, aquilo que visa apenas proporcionar maior 

conforto ao paciente não pode ser contemplado nestes programas, sob 

pena de faltar o essencial à boa parte da população. A pretensão 

sustentada por Geraldo Riva finda por inverter a ordem das funções 

inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva 

judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas 

públicas planejadas, de longo prazo. Não se deve iludir com o suposto 

“poder salvador” da decisão proferida concedendo o bem da vida 

postulado. Trata-se na verdade de uma mera transferência de direitos 

entre os membros da sociedade: o benefício do autor, necessariamente 

i m p l i c a r á  a  c a r ê n c i a  d e  o u t r e m  p o r  u m 

procedimento/medicamento/equipamento/suplemento. Considerando o 

caráter limitado dos recursos públicos, vigorará não a lógica da urgência e 

primariedade no comparecimento, mas a do poderio jurídico e recurso ao 

Poder Judiciário com mais celeridade. Ademais, é sabido que apenas 

aqueles que possuem maior grau de instrução têm acesso ao Judiciário, 

de modo que a maior parcela da sociedade e a que mais necessita da 

saúde pública fica fora deste seleto grupo. Nada há de isonômico sob esta 

perspectiva. Por tal motivo, mais prudente (e legal) reservar à 

Administração Pública – atuante por meio de seus servidores técnicos e 

agentes políticos popularmente legitimados – a gestão pública da saúde, 

ao invés de promover-se uma transferência dessa atribuição para o Poder 

Judiciário, motivo pelo qual se deve reputar descabido o pleito veiculado 

na exordial. VI – DA IMPERTINÊNCIA DA MULTA DIÁRIA É sabido que a 

fixação da multa diária para casos de descumprimento de decisões 

judiciais consiste em medida consentânea com a noção processual de 

tutela específica ou resultado prático equivalente, inerente aos arts. 536 e 

ss do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos casos de saúde, é 

comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com 

o trâmite, mesmo em caráter urgente, dos procedimentos administrativos. 

Significa dizer: segundo a atual dinâmica da aplicação das multas por 

descumprimento nos casos relacionados à saúde judicializada, o Poder 

Público quase sempre finda por realizar o postulado por Geraldo Riva, 

todavia, a destempo, sofrendo, portanto, a penalização pecuniária 

derivada da multa coercitiva. Ao fixar a multa diária como pena pelo 

descumprimento da decisão proferida, finda o Magistrado por afastar-se 

da prestação específica mais adequada para a solução do litígio, impondo 

forma mais onerosa para o cumprimento da decisão, seja para a parte 

autora, seja para o demandado. Isso porque o art. 537 do Código de 

Processo Civil, ao introduzir expressamente a tutela específica ou 

resultado prático equivalente, estipula como requisitos para a aplicação da 

multa diária a suficiência e compatibilidade desse instrumento para a 

efetivação dos direitos postulados. Trata-se de imperiosidade derivada, 

inclusive, da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, motivo pelo qual 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior 

Tribunal de Justiça vem entendendo pela menor afronta ao Erário e maior 

efetividade de medidas outras, ao invés da aplicação da astreinte. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ que “o bloqueio de valores na conta corrente do 

Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida 

menos onerosa do que a imposição da multa diária[4]”. Não é outro o 

entendimento do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — 

DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ. Cabe ao Estado 

fornecer os medicamentos para o tratamento de pessoa acometida de 

ansiedade generalizada de difícil reparação. Aqui, esperar não é saber 

(Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a 

Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio 

mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial. Recurso parcialmente 

provido[5]. Nesse sentido, mostra-se totalmente impertinente a fixação de 

multa ao requerido para o caso de eventual inadimplemento. VII – DOS 

PEDIDOS Face todo o exposto, o Estado de Mato Groso Requer o que se 

segue: a) a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC; b) o julgamento totalmente improcedente do pleito 

autoral, haja vista toda a argumentação supra sobre o tema; c) acaso 

entenda pela procedência do pedido, o que se faz por mero exercício 

argumentativo, que acolha o argumento da improcedência da multa diária, 

sob pena de onerar ainda mais o Erário, bem como determine os valores a 

serem utilizados para o cumprimento do pedido com base na Tabela de 

Valores do SUS; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

em Direito admitidos. Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA Procurador do Estado [1] 

BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 

excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 

parâmetros para a atuação judicial. Acesso em: 26 jun. 2017. Disponível 

em: http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [2] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 

j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [3] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 

j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [4] REsp 868.038/RS, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 

12/06/2008. [5] AI, 121962/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70641 Nr: 1588-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA MUNICIPAL em 

desfavor de BRASIL TELECOM CELULAR S/A, qualificado nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (fl. 33).

As fls. 43/44 constam alvarás para levantamento dos valores depositados 

nos autos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 33), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 1928-66.2011.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA KIENEN BENEVIDES PEREIRA, 

Cpf: 03328781129, Rg: 4608884, Filiação: João Batista Aires Benevides e 

Marli Kienen Benevides, data de nascimento: 07/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, do lar, Telefone 66-9686-3425. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a Requerida para pagamento da condenação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Maria Kienen Benevides interpôs representação , alegando 

que esta estaria sendo omissa na educação e guarda da menor, que a 

época da representação contava com apenas 02 (dois) anosde idade.

Despacho/Decisão: DECISÃODEFIRO o pleito ministerial de fls. 122. 

Proceda-se a intimação por edital da Requerida para pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa de 

10% nos termos do art. 523, §1º do CPC.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 25 de outubro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99279 Nr: 6320-39.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia de Assunção Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcos Taffarell da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, o o Ministério Público, acerca do laudo juntado 

aos autos.

Após, conclusos para decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104181 Nr: 63-61.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da autuação, o que faço com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 2056-47.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Valmir Sthal, Andreia Cecilia Miranda 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 dias.

Após, conclusos para decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70856 Nr: 1713-51.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Frank de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC.Condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito 

atualizado. Todavia, suspensa a exigibilidade em virtude de ser 

beneficiário da AJG.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86595 Nr: 5572-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Jossania Carla Veloso 

Marcondes, Adelaide Tavares de Araújo, Eugenia Maria Veloso de Araujo 

Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araujo-ME, José Alcir Paulino, Loege de Souza, Loege 

de Souza - ME , Genesio Pelizaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, SILVIA 

CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Vistos etc;

Intime-se o requerido/reconvinte para que, no prazo legal, comprove o 

adimplemento das taxas e custas decorrentes da reconvenção, sob pena 

de não conhecimento.

Com o adimplemento das taxas e custas; colha-se a resposta do 

requerente/reconvindo.

Após, conclusos para decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5267-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ronaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar os patronos das partes quanto a audiência designada para o dia 

05.12.2018 às 15h15m, nos autos da Carta Precatória nº 

1034417-26.2018.8.11.0041, 10ª Vara Cível de Cuiabá, conforme 

informação juntada às fl.62/63.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 2905-29.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão 

Medina, Armindo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimar os patronos das partes para apresentarem memoriais escritos no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71303 Nr: 1913-58.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferraz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para saneamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67933 Nr: 272-35.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Lundren Tecidos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Portanto, não restou configurado um dos requisitos da responsabilidade 

civil, qual seja, o dano, não sendo cabível a condenação da requerida no 

pagamento de dano moral, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ 

acima explicitada (...). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a embargante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor do débito atualizado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9971 Nr: 260-85.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdireny de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI SOARES BORGES - 

OAB:4540-B/MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto ao pedido de fl.257-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 4687-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elífio da Fonseca Netto, Sonia Vedoveto Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nechi Fragnan, Roney Sandro 

Cunha, Otacilia Moreira da Fonseca, Antonio da Fonseca Nantes, Luzineti 

Barbosa Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Lazari - OAB:7880 

MS, Donato Menegheti - OAB:4159 MS

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.379/384 e fl.386, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38916 Nr: 2939-67.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Aparecida Minozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13431-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 Considerando que a publicação fl.174 (DJE nº10352) referente a 

intimação fl.172, não constou o patrono da parte requerida conforme 

fl.170, promovo nova publicação, para intimação do advogado Bernardo 

Rodrigues de Oliveira Castro, para se manifestar quanto ao pedido de 

desarquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104427 Nr: 230-78.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de execução, e, 

oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14143 Nr: 4415-82.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Joana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.369/383, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86504 Nr: 5531-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32511 Nr: 559-08.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Hatanaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

impugnação à execução, para fixar a data de início de juros de 1% ao mês 

(art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC a data da citação válida 

(03/09/2009 – f. 124-v).Determino a remessa dos autos a contadoria 

judicial para atualização correta do débito, conforme parâmetros fixados 

nesta decisão.Com a juntada do valor atualizado, e preclusa a presente, 

expeça-se RPV/Precatório em favor do exequente.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60575 Nr: 3183-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. H. Moraes Farmácia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 DESPACHO

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

61699).

Após, intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de direito 

para prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 2504-54.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO as APELAÇÕES interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que os apelados, intimados, não apresentaram suas 

contrarrazões recursais REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO as APELAÇÕES interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 3082-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 
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Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 SENTENÇA

Trata-se de medida cautelar incidental, movida por ARNALDO RAMÃO 

MEDINA E OUTRO em face de ALDENIR ROSSATI MANCOELHO e 

OUTROS, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte autora peticiona nos autos (f. 557), relatando 

que não possui mais interesse na presente ação, pedindo pela extinção do 

feito.

Diante da triangularização processual, o requerido manifestou às fls. 

559/560.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Custas processuais pelo autor.

Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55748 Nr: 1967-29.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Net- Serviços de Comunicação S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B, Marcos Daniel Ferreira Cavalcante - 

OAB:16.396, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 D E S P A C H O

DEFIRO o pleito de fls. 130.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pela requerida.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76628 Nr: 541-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Aparecida Brizola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão deduzida 

na inicial pela embargante, reconhecendo o excesso na execução e a 

inadequação da via eleita, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.Condeno a parte embargada 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no 

patamar de 10% do valor da causa, suspensas em razão da justiça 

gratuita.Condeno a parte autora em litigância de má-fé, no importe de 10 

(dez) vezes o valor do salário mínimo (art. 81, §2º do CPC).Translade-se 

cópia da presente aos autos Cód. 29995 e INTIMEM-SE as partes naqueles 

autos para pugnarem o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 2097-87.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Pivatelli Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% do 

valor da causa, suspensas em razão da justiça gratuita.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 2511-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da autuação, o que faço com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Translade-se cópia desta sentença nos eventuais 

autos de execução fiscal, e, oportunamente, arquivem-se estes autos com 

as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2959-82.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:131.600, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da Autuação, o que faço com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico.Translade-se cópia desta sentença nos eventuais 

autos de execução fiscal, e, oportunamente, arquivem-se estes autos com 

as cautelas de praxe.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO REINHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. FERREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 23/01/2019 08:40 JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALECIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA LUANA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste da petição e documentos de ID 16295293, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 5928-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rogerio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA pela prática do delito de porte 

ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); PASSO À DOSIMETRIA 

DA PENA.O delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena 

de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa. 

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto 

que:Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora; antecedentes criminais imaculados; não 

havendo elementos para afe-rição da conduta social nos autos, deixo de 

valorar; quanto a personalidade do agente não há elementos suficientes 

nos autos, nada tendo a valorar; os motivos são comuns à espécie [...] 

Condeno, portanto, o réu JOÃO ROGÉRIO DE SOUZA a pena de 2 (dois) 

anos de re-clusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do 

Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 

que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e 

o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da 

mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não 

obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a pena de reclusão 

por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), [...].Declaro o 

perdimento da arma e munições em favor da União, o que faço com base 

no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o 

trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e 

ano-tações de estilo, arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 115008 Nr: 5143-06.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Diretor da Cadeia Publica Local

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz (a) Corregedor(a) do Presidio de Juara, 

Sidney da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Cód. 115008

Vistos.

Trata-se de pedido de transferência do reeducando Sidney da Silva, 

formulado pelo Diretor da Cadeia Pública local.

Aportou aos autos a anuência de vaga do Juízo de Campo Novo do 

Parecis, mediante permuta com o reeducando Anderson Junior de Oliveira 

(ref. 20).

Ao analisar a ficha de qualificação do segregado Anderson, denota-se 

que a infração cometida pelo acusado é latrocínio. Sendo assim, 

considerando que a Cadeia Pública Local é de pequeno porte e não detém 

segurança para presos de alta periculosidade, tampouco condenados, 

oficie-se à SEJUDH para que informe o grau de periculosidade do 

indigitado Anderson Junior de Oliveira, bem como se ele pertence a alguma 

facção criminosa.

 Após, conclusos com urgência.

Ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2845-41.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos.

Considerando que a Portaria nº 1.333/2018 declarou ponto facultativo o 

dia 19/11/2018, em virtude do feriado estadual do dia 20/11/2018, 

redesigno a audiência para o dia 25 de julho de 2019 às 17h00min.

No mais, modifique o tipo da ação no sistema, eis que consta como 

executivo provisório e, no caso em tela, trata-se de executivo definitivo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113587 Nr: 4542-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Almeida Justino, Paulo Justino de 

Almeida, Reginaldo Justino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos, etc. Trata-se de pedido visando à revogação das medidas 
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cautelares outrora fixadas, consistente no comparecimento mensal em 

Juízo, recolhimento domiciliar, das 18h00 às 06h00min e proibição de se 

aproximar da vítima e de seus familiares, no mínimo 300 metros, e por 

qualquer outro meio de comunicação, ressalvado nos casos de eventual 

comparecimento em audiência deste feito ou qualquer outra ação judicial 

de cobrança de dívida. [...] Porém, considerando as razões expostas pela 

nobre defesa, quanto aos itens “c” e “e”, e tendo em vista que os 

denunciados já estão há mais de 80 (oitenta) dias cumprindo as medidas 

cautelares e não tendo nenhuma informação sobre possível transgressão, 

entendo por bem readequar as medidas cautelares dos itens “c” e 

“e”.Quanto à revogação do item “f”, observa-se que a defesa sequer fez 

menção em seu requerimento por qual razão estaria pedindo a revogação 

da referida cautelar. Ademais, a proibição de os acusados se 

aproximarem do ofendido é extremamente importante para assegurar a 

integridade física do ofendido.Assim, de forma a evitar novas condutas 

semelhantes e ainda levando em consideração não haver outras medidas 

cautelares hábeis a substituir as já determinadas anteriormente, modifico 

os itens “c” e “e”, devendo os acusados se recolherem em suas 

residências das 09h às 05h00, bem como comparecer bimestralmente em 

Juízo.Considerando que o denunciado Reginaldo Justino de Almeida se 

mostrou compromissado com as condições impostas, tanto que veio em 

Juízo fazer seu requerimento, autorizo referido denunciado a participar de 

um casamento que acontecerá na cidade de Lucas do Rio Verde no dia 03 

de novembro do corrente ano.Tão logo retorne do evento deverá cumprir 

as medidas cautelares impostas.Indefiro, outrossim, a revogação do item 

“f” mantendo incólumes as demais medidas cautelares.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 107147 Nr: 721-51.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Intimar a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de ref. 33.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA

DIRETORIA DO FORO

PORTARIA Nº 94/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO que a Servidora ROSANE INÊS NOATTO, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 6464, designada como Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, estará em gozo de férias no 

período de período de 24 de outubro a 12 de novembro de 2018.

 RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora ADRIANA FRANCISCA NETO, Analista Judiciária, 

matrícula n.° 24356, como Gestora Judiciária em Substituição no período 

de 24 de outubro a 12 de novembro de 2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 24 de outubro de 2018

 FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GERALDO LARA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GORETTE COGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001596-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ARIPA 

MADEIRAS LTDA - EPP, MARIA GORETTE COGO, GERALDO LARA DA 

SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 

do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato 

Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a direção do 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 16h05min, foi 

declarada aberta a presente audiência nos autos da Carta Precatória nº 

1001476-71.2018.8.11.0025 – PJE. Presente ao ato, o promotor de justiça 

Dr. Marcelo Linhares Ferreira. Ausentes a testemunha. As partes, 

procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos 

judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. A seguir, o MM. 

Juiz deliberou: “ Diante da informação trazida na certidão do oficial de 

justiça, redesigno o ato processual para o dia 12 de Novembro de 2018 ás 

15:00 horas. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 16h05min o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 

pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY C.F.GOELZER - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001104-59.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: CELSO DA SILVA REQUERIDO: WISLEY C.F.GOELZER - 

EPP VISTOS ETC, Considerando a realização de acordo entre as partes e 

por tudo que no termo consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre 

as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 05 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-38.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEZZALIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CONTESTAÇÃO - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001399-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (RÉU)

 

Audiência conciliação redesignada para 06/12/2018 14:10 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 742-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCHDJ, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ORIENTADOR DO 

NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Processo nº 1000909-40.2018.8.11.0025

REQUERENTE: CARLOS RENAN SILVA COSTA

INVENTARIADO: CARLOS VENTURA COSTA

VISTOS.

Conforme se infere da decisão de fls. 68, por um equívoco do Juízo, foi 

deferido o pedido de fls. 80, quando na verdade a última página do 

presente processo vai até a folha 71.

Portanto, tratando-se de claro erro material, acolho o pedido de fls. 70, 

para revogar o seguinte trecho do decisum: “Ainda, defiro o pedido de fls. 

80, proceda a secretaria com as providências que se fizerem 

necessárias.”

No mais, permanece a decisão tal como lançada.

 Doutra banda, considerando que devidamente intimado para cumprir 

voluntariamente a sentença, o devedor quedou-se inerte (fl. 71), defiro o 

pedido formulado pela exequente para pesquisa de possíveis registros de 

vínculos empregatícios do executado no banco de dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego, cuja medida deverá ser realizada por meio do sistema 

CAGED.

Caso a pesquisa indique que o executado possui vinculo empregatício, 

nos termos do que preconiza o artigo 529 do CPC, determino a expedição 

de ofício ao empregador para que proceda ao desconto da pensão 

alimentícia estipulada no acordo firmado entre as partes (fls. 40/41) e 

homologado em sede recursal (fl. 50/53), a partir da primeira remuneração 

posterior do executado, a contar do protocolo do ofício, sob pena de crime 

de desobediência.

Saliento, outrossim, que os valores descontados deverão ser depositados 

mensalmente na conta de titularidade da genitora da exequente, indicada 

às fls. 41.

Sem prejuízo, nos termos do art. 528, §1º, do CPC, determino a expedição 

de certidão de protesto do pronunciamento judicial a fim de que sejam 

promovidas as anotações pertinentes em nome do executado.

Cumpridas as determinações anteriores, abra-se vista ao exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, ao Ministério Público.

Às providências.

Juína/MT, 5 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 6268-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂNDIDO SIMIONATTO, CACILDA ROSA 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:OAB/MT 20.999, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369/O

 DECISÃO FL. 136: "VISTOS. Em virtude da alteração da Lei nº13.340/16, 

com redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018, defiro o pedido formulado 

pelo credor para suspensão do feito até a data de 27.12.2018. Decorrido o 

lapso temporal, vistas ao credor para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43411 Nr: 2562-46.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

CARLOS PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JÚNIOR BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Autos nº 4018-79.2018.811.0025 (Cód. 140933)

QUERELANTES: Suely Francisca de Brito e Poliane de Brito Batista

QURELADO: Cassia Pimentel

QUEIXA-CRIME

VISTOS.

Queixa-Crime oferecida por Suely Francisca de Brito e Poliane de Brito 

Batista em face de Cassia Pimentel, ambos devidamente qualificados nos 

autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 139 

(difamação) e 140 (injúria) do Código Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro de 

2018, às 14h:30min.

Cite-se a acusada para que compareça à solenidade, advertindo-a que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação.

Intimem-se, ainda, a querelante, seu advogado e as testemunhas 

indicadas na peça inicial.

Na audiência, a queixa-crime será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Às providências.

Juína/MT, 5 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120354 Nr: 1624-70.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OLIMPIO DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 Autos n°: 1624-70.2016.8.11.0025 (cod. 120354)Requerente: Município de 

JuínaRequerido: Aparecido Olimpio David Vistos, etc.[...]Dessarte, rejeito a 

preliminar.Passando ao juízo denominado pelo art. 357 do NCPC de 

‘organização do processo’, claramente se atesta que o demandado, ao 

suscitar fatos modificativos do direito sustentado na inicial, atraiu a si o 

ônus probandi, especialmente nos pontos (controvertidos) que aponta em 

sua defesa, ou seja, a existência de permissão de uso/ocupação do 

espaço público; a contraprestação indireta pela permanência no local, com 

manutenção da área e edificação de melhorias/benfeitorias no espaço 

ocupado, razão porque, em consonância com a ideia constitucional de 

garantia ao contraditório pleno, consubstanciado no direito ao exercício 

efetivo da ampla defesa pelos litigantes, fixados os pontos controvertidos 

e distribuído o ônus probatório, designo audiência de instrução processual 
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para o dia 12/11/2018, às 15:30h, advertindo que, na dicção do que 

preconiza a norma do art. 455 do NCPC, compete aos próprios 

demandantes notificar as testemunhas do ato e, somente se 

comprovadamente notificadas se fizerem ausentes, é que serão 

conduzidas coercitivamente a testemunhar, cabendo às partes a prova de 

tais diligências.Rejeito o pedido de produção de prova emprestada das 

ações conexas indicadas pelo réu, porque é seu encargo colacionar ou 

ao menos apontar quais delas pretende sejam apreciadas pelo juízo, a 

quem não cabe o garimpo de elementos de convicção em favor deste ou 

daquele litigante.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 1º de novembro 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18652 Nr: 122-19.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MENDES, LÍDIA MARAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE RECREATIVO - JUINA CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

APRESENTADA ÀS FLS. 559/561.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 619-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE BARROS OGRODOWCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR OGRODOWCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 DESPACHO FL. 106: "VISTOS, Indefiro o pedido formulado às fls. 96/97, 

porquanto compete a própria parte informar ao Detran sobre a 

transferência da propriedade do bem a terceiro. No mais, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de fl. 94 e arquive-se o feito. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111028 Nr: 3080-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES DE SOUZA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., 

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, POSTO 

DOS CARRETEIROS LTDA, TRR TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYRO FIGUEIREDO AMERICANO - 

OAB:RJ/96.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANUZA VIDAL SAMPAIO - OAB:OAB/RJ 

2.472

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33909 Nr: 2079-84.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

BIAVA LTDA-ME, MARINALDO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA SANTOS DIAS - 

OAB:197.358 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA DE VALORES 

REALIZADA ÀS FLS. 107/108, BEM COMO PARA APRESENTAR CÁLCULO 

ATUALIZADO DO DÉBITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94392 Nr: 2616-36.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO DIAS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 DECISÃO FL. 149: "VISTOS, À fl. 148 postula o expert nomeado nos autos 

o levantamento dos valores depositados em juízo a título de honorários 

periciais. DEFIRO o pedido supracitado e determino o levantamento dos 

valores depositados junto a conta judicial em seu favor, nos moldes 

requeridos na fl. 148. Empós, ao arquivo com as baixas e cautelas de 

estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111156 Nr: 3143-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA – EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA 

RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BERGAMIN 

MONDADORI - OAB:69365, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/PR 

65.152

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA ÀS FLS. 72/73, BEM COMO PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111603 Nr: 3389-13.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIA MARIA MUNHOZ, MARIA EUNICE SANTANA, 

MARILEIDE QUEIROZ DE SOUZA, SOLANGE PEREIRA DA ROSA, 

MARLENE ROSA PIRES, MARIA HILDA PANAS, MARGARIDA DE JESUS 

SANTANA, MARIA APARECIDA VIEIRA CASARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 DECISÃO FL. 482: "V I S T O S [...] Noutro passo, não há razão alguma a 

se determinar que o Município junte holerites dos autores, se eles coligiram 

aos autos suas fichas funcionais de pagamento, extraídas do próprio 

sistema eletrônico da Prefeitura Municipal, constando a evolução salarial 

de cada um no período de 2010/2015. Entretanto, saber como e em que 

datas deram-se os pagamentos salariais do período enfocado (março a 

julho de 94) é ponto essencial à elucidação da quaestio, como apontou-se 

no próprio acórdão exequendo, assim como é essencial que se explicite 

que índices foram usados para correção salarial mês a mês (vigia o gatilho 

salarial automático pela alta inflação mensal), razão porque, recebo o 

presente incidente de liquidação por arbitramento e nos termos do art. 510 

do NCPC, determino a intimação do Município de Juína a carrear aos autos, 

pena de busca e apreensão, informações oficiais sobre a data de 
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pagamentos e índices de correção salarial usados no período em que 

vigeu a Unidade Real de Valor (URV) como fator de conversor da moeda 

vigente para aquela que estava em vias de se constituir (Plano 

Real/94).Prazo de 15 dias. No mesmo prazo, em querendo, deverá a 

municipalidade apresentar cálculos/pareceres contábeis sobre as 

diferenças salariais perquiridas. Carreados os documentos e pareceres 

aos autos, manifestem-se os autores. Empós, conclusos. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46363 Nr: 400-44.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES SOARES SANGUEBSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido verbalizado 

na inicial, para condenar o Município de Castanheira a pagar ao autor o 

saldo de salários do mês de dezembro de 2004, no importe de R$ 

3.107,73, com juros de mora e correção monetária, aplicáveis nos moldes 

do que define a Súmula 682/STF (desde o dia seguinte ao atraso) e com 

os percentuais e índices definidos pelo art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97 

e obedecidas as regras de interpretação de tal dispositivo legal, definidas 

pelo STF no julgamento do RE 870947.Custas e honorários de 

sucumbência, fixados em 10% sobre a condenação, divididos entre os 

litigantes, sendo 70% do ônus sucumbencial pelo autor e o restante pelo 

Município demandado, ficando suspensa a cobrança da parte devida pelo 

demandante, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.P.I.C.Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104307 Nr: 4632-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F DA SILVA MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 72: "VISTOS, Considerando que todas as tentativas de 

localizar bens em nome do devedor restaram frustradas, DEFIRO o pedido 

de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 do 

CPC, devendo os autos serem arquivados provisoriamente, sem baixa na 

distribuição e excluindo-os do relatório estatístico. Findo o prazo 

assinalado, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121289 Nr: 2167-73.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS ARRUDA, GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 95/96: "VISTOS. [...] Desse modo, provados os requisitos 

legais, e sendo inconteste a condição de dependente economicamente 

ostentada pelos autores, outro caminho não há senão o deferimento do 

pedido. Diante do exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e 

legais, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores e condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social a conceder a pensão por morte na base de um 

salário mínimo mensal, devida desde a data do requerimento administrativo 

(01.11.2013), porque formulado após 90 dias do óbito, impedindo a 

implantação desde o evento morte, conforme inteligência do art. 74 da Lei 

nº 8.213/91. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do Segurado (de cujus): 

Joarez Pereira de Arruda. Nome da beneficiária: Adriana Almeida dos 

Santos e Gabriel Almeida Arruda; Benefício Concedido: Pensão por Morte; 

Renda Mensal Atual: um salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): 

Data do requerimento administrativo (01.11.2013); Prazo para cumprimento 

da sentença: 30(trinta) dias. Sobre as prestações vencidas incidirá 

correção monetária a partir do vencimento de cada prestação a ser 

calculada segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 

8.213/91 e juros moratórios a partir da citação de 0,5% a.m. nos termos do 

art. 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 até 

a data de 25 de março de 2015, após esta data, aplica-se o IPCA-E (STF, 

RE 870.947/SE, Tema 810). Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios na porcentagem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação desta sentença, de acordo com a Súmula nº 111, do STJ. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei Estadual n. 7.603/01 do 

Estado do Mato Grosso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120352 Nr: 1622-03.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI LÚCIA MESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Diante tudo o que se expôs, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a requerida à indenização pelo período em que ocupou 

irregularmente espaço público (parte do Box 06 do Terminal Rodoviário 

Municipal), no total de 11 meses (maio de 2014 a março de 2015), no 

montante de R$ 11.000,00, nos termos e nos limites da pretensão exordial, 

incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da 

citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.Condeno a 

réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da 

lei, e mais honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor 

atualizado da condenação, em favor da Procuradoria Municipal, 

limitando-se o montante ao teto do funcionalismo público 

municipal.Publique-se e intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada 

em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de 

cumprimento/execução de sentença no prazo de lei.Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121167 Nr: 2078-50.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO - 

OAB:MT/7069, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2078-50.2016.811.0025 (Código nº: 121167)

CREDOR: Anderson César Frei Alexo

DEVEDOR: BV Financeira S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando a inercia do credor em se manifestar sobre o cumprimento 

de sentença (fl. 251), determino a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para providências necessárias quanto ao 

recolhimento de eventuais custas remanescentes e posterior 

arquivamento definitivo do feito, com as baixas e registros cabíveis.

Às providências.

Juína/MT, 5 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106804 Nr: 983-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 983-19.2015.811.0025 (Código nº: 106804)

REQUERENTE: Cirlene Gonçalves da Silva

INTERDITANDO: Antonio da Silva

INTERDIÇÃO

VISTOS.

Considerando que o perito nomeado declinou do encargo (fl. 60), revogo 

sua nomeação.

Ato contínuo, objetivando impulsionar o presente processo, considerando 

que no banco de peritos do Tribunal de Justiça inexistem médicos 

psiquiatras credenciados para atuarem nesta comarca, que a única 

médica credenciada está localizada a mais de 590 km deste município - 

Jaciara/MT e que tal deslocamento para a demandante, de reconhecida 

hipossuficiência financeira, é excessivamente oneroso, a teor do que 

estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT 

(artigos 169/181), deixo de indicar a médica credenciada, e, pelos motivos 

já explicitados, determino seja expedido ofício ao Secretário Municipal de 

Saúde de Juína/MT, para que, no prazo de 30 dias, designe data, horário e 

local para realização de perícia com a médica psiquiatra credenciada pelo 

SUS, Dra. Tatiana Kowalski Vieira, ou, na sua indisponibilidade, outro 

médico de mesma especialidade, sob pena incorrer em crime de 

desobediência, devendo prestar as informações requeridas a este Juízo, 

no prazo de 10 dias.

Cumprida a determinação anterior, determino que a Secretaria da Vara 

entre em contato com a perita nomeada, cientificando-a do encargo e do 

dever de responder os quesitos formulados por este Juízo (fl. 41/42) e, 

por fim, providencie o seu cadastramento no banco de peritos do TJMT, 

com a maior brevidade possível.

Consigne-se o prazo de 30 dias para conclusão do laudo pericial.

Aportando aos autos o laudo pericial, abra-se vista as partes para 

manifestação, em 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juína/MT, 5 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18104 Nr: 3215-24.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ROYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 402/405.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 2062-33.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIA MAGALI MARQUES PEREIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380

 Autos nº 2062-33.2015.811.0025 (Cód. 108952)

REQUERENTE: Espólio de Marcia Magali Marques Pereira Gama

REQUERIDO: TUT Transportes Ltda. e Companhia Mutual de Seguro

AÇÃO INDENIZATÓRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que a 

parte requerente supracitada move em desfavor de TUT Transportes Ltda. 

e Companhia Mutual de Seguros.

Ante a notícia de falecimento da requerente Marcia Magali Marques Pereira 

Gama, antes de analisar o requerimento de habilitação dos seus herdeiros 

(f.163), determino a juntada dos documentos pertinentes para a 

comprovação da condição de herdeiros necessários, especificamente 

documentos pessoais que comprovam a condição de filhos dos herdeiros, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumprida a determinação anterior, dando prosseguimento ao feito, verifico 

que as partes são legitimas e estão regularmente representadas, não 

havendo preliminares ou nulidades a serem declaradas ou outras 

questões processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, pelo que, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os danos 

morais sofridos pela requerente.

Fixados os pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda 

pretendam produzir, especifica e detalhadamente, em 5 dias, prazo 

comum, sob pena de indeferimento e julgamento direto da lide.

Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos.

Às providências.

 Juína/MT, 5 de novembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 656-40.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR KORALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 77: "VISTOS, A citação por edital deve ser excepcional e 

admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma de citação da 

parte. Observa-se que o autor não promoveu nenhuma diligência a fim de 

localizar o endereço atualizado do devedor. Portanto indefiro, por ora, a 

citação por edital. [...] Portanto, intime-se o exequente para informar o 

endereço atualizado do executado, ou requerer o que tem de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99804 Nr: 1172-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSS, JPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 SENTENÇA FL. 106: "VISTOS, Conforme noticiado às fls. 103/104, as 

partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 96355 Nr: 4757-28.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 64-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109631 Nr: 2423-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFNS, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFNDS, VÉNDS, ÉNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 141: "V I S T O S, Em consonância com as decisões 

proferidas em sede recursal, indefiro o pedido de arbitramento de 

honorários dativos formulado pela causídica que atuou nos autos 

(fs.137/138). Doutra banda, no que tange ao pedido de expedição de 

mandado para averbação do divórcio, verifico que já foi cumprido pela 

Secretaria, razão porque deixo de apreciá-lo. Remetam-se os autos ao 

arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 2686-24.2011.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para o fim de consolidar, em mãos do autor, a propriedade e a posse do 

bem descrito na petição inicial. Pela sucumbência, condeno o réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, em prol do advogado do autor, em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil, observando-se o artigo 98, §3º, do mesmo 

Códex.Procedam-se às comunicações necessárias. Oportunamente, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Juína/MT, 5 de novembro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137090 Nr: 1284-58.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA SOARES DA SILVA, 

CLÓVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990, 

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:OAB/MT 10.200-B, JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 6.882

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA AVALIAÇÃO REALIZADA 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS FLS. 38/39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 3545-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 DECISÃO FL. 56: "V I S T O S, Cuida-se de execução de alimentos 

proposta por Heloisa dos Santos Pio neste ato, representada por sua 

genitora Simone dos Santos em face de Vanderlei Pio, objetando a 

execução de prestações alimentícias pelo rito de coerção pessoal. [...] Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de conexão formulado pelo 

executado. Diante da indicação do endereço atualizado do devedor (fl.51), 

intime-o nos termos do despacho de fl. 41. Sem prejuízo, defiro o pedido 

de apensamento desta ação aos autos n. 3546-49.2016.811.0025 – 

código 123481."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123481 Nr: 3546-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 DECISÃO FL. 50: "V I S T O S, Cuida-se de execução de alimentos 

proposta por Heloisa dos Santos Pio neste ato, representada por sua 

genitora Simone dos Santos em face de Vanderlei Pio, objetando a 

execução de prestações alimentícias pelo rito expropriatório. [...] Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de conexão formulado pelo 

executado. Ato contínuo, determino o prosseguimento do feito com a 

expedição mandado para PENHORA e arresto de tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos 

bens, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado, através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que 

ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O Executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada do mandado aos autos. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão 

de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. Em sendo 

infrutífera a tentativa de penhora, intime-se a exequente para que requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 2138-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 DECISÃO FL. 122: "VISTOS, Considerando que as tentativas de localizar 

bens em nome do devedor restaram frustradas, DEFIRO o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 do CPC, 

devendo os autos serem arquivados provisoriamente, sem baixa na 
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distribuição e excluindo-os do relatório estatístico. Findo o prazo 

assinalado, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88802 Nr: 2944-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13513/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA DE VEÍCULOS 

REALIZADA ÀS FLS. 228/229.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 4791-32.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SPESSATO DE SOUZA LEÃO, VALMIR 

ROBERTO VOLPATO, ZELMIRA PEREIRA DA ROCHA, SUSANA 

APARECIDA DE MEIRELES, MARIA APARECIDA FELISMINO DOS SANTOS, 

VANDIRA CLARA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, KALLY 

CRISTHINE XAVIER DE SOUZA, SIMONE DONIZETE ALVES DA SILVA, 

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Diga-se de modo direto: não precisava que o Município de Juína trouxesse 

autos a informação de cada servidor público e sua vida funcional; a 

questão é simplória e bem mais impessoal: basta que seja prestada a 

informação de como era calculado o salário (que período, porque índices 

de correção) e que isso seja demonstrado materialmente com a juntada de 

fichas funcionais de cargos correlatos aos dos liquidantes.Sendo assim, 

como já houve determinação noutros autos de que tais informações sejam 

carreadas ao processo, conjuntamente com a ordem para juntada dos 

eventuais Planos de Cargos e Salários, repita-se, exclusivamente 

atinentes aos cargos correspondentes aos hoje ocupados pelos 

substituídos processuais, que tenham significado, de fato, modificação na 

carreira, alteração de cargos, funções e remunerações (ou seja, 

reestruturação funcional fática e não simples nomenclatura ou concessão 

de reposição salarial), em períodos posteriores a 1994, para evitar tumulto 

administrativo no ente municipal e repetição de provas idênticas em cada 

um das dezenas de processos que versam sobre esse mesmo tema, 

defiro o pedido dos liquidantes, mas determino que sejam juntados por 

cópia somente os documentos que interessarem a liquidação, após o 

cumprimento da ordem exarada nos autos de cod. 111601.Até lá, 

mantenham-se todos os procedimentos de liquidação de sentença dessa 

mesma natureza sobrestados, evitando dispêndio de energia, material de 

consumo e humano, ficando, desde já indeferido o pedido de nomeação de 

perito contábil, porque o ônus da liquidação é das partes, cabendo aos 

autores a obrigação de apresentarem os cálculos que entenderem 

demonstrar o crédito que afirmam possuir desde a inicial, não sendo 

encargo judicial aquilatar provas e quantificar direitos em favor desta ou 

daquela parte.Publique-se.Às providências.Juína/MT, 6 de novembro de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 2834-88.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CAGGIANO CONCILIO 

- OAB:OAB/SP 179.928, DINORAH ALVARES CRUZ - OAB:OAB/SP 

63.910, JORGE SHIGUEMITSU FUJITA - OAB:OAB/SP 41.305, VAGNER 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 159.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO FARIA - 

OAB:OAB/SP 99.667, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS LANÇADA PELO SR. PERITO À FL. 64.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000643-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. O. (AUTOR(A))

D. E. A. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora, para querendo, se manifeste acerca do termos termos da 

Devolução de Carta de Precatória ID. 16338351, no prazo de 05 (cinco) 

dias. JUÍNA, 06 de Novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000375-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SALGADINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINELE JUNGLES MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 23/11/2018 09:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT.a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 06 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. F. (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 485 de 860



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA O DIA 29/11/2018 14:10 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT.a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 06 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000745-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. N. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça ID. 

15740901. JUÍNA, 06 de novembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 141761 Nr: 4623-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 

PAROQUIA SANTO AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN RAFAEL GUTERRES - 

OAB:24448/O, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4623-25.2018.811.0025

Código 141761

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL para a realização do evento cultural 

denominado “FESTA NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA”, 

que será realizado na Linha 01, km 28 nos dias 03 e 04 de novembro de 

2018, solicitado pela PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO – COMUNIDADE 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, representada por seu Presidente RICARDO 

BEZERRA MACHADO.

Inicial e documentos às fls. 04/14 e 18.

Parecer Ministerial à fl. 19.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de pedido de concessão de alvará judicial para o acontecimento 

do aludido evento destinado à confraternização e ao lazer das famílias do 

município.

Com efeito, compete à autoridade judiciária da infância e da juventude, nos 

termos do art. 149, do ECA, disciplinar através de portaria ou autorizar 

mediante alvará:

“I – a entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhado 

dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boates ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio ou televisão.

II – a participação de criança e adolescente em:

a) espetáculos públicos e seus ensaios;

b) certames de beleza.”

E nesta toada, a Portaria nº 01/2018/GAB – 2º Semestre, deste Juízo, 

assim dispõe em seu art. 4º, verbis:

“Art. 4º. São terminantemente proibidas a entrada e a permanência de 

criança e de adolescente desacompanhado de responsável, salvo 

mediante alvará judicial e, quando for o caso, em bailes, boates, 

promoções dançantes, festas pagas e demais eventos abertos ao público, 

tendo locais físicos determinados e delimitados, com respectivo controle 

de entrada e saída (eventos públicos festivos);” (grifo nosso)

Assim sendo, tendo em vista que o evento será aberto ao público em geral 

e não terá local físico determinado e delimitado, com respectivo controle de 

entrada e saída, é nítido que a parte autora carece de interesse 

processual, vez que eventual alvará judicial concedido por este Juízo 

restringe-se justamente quanto à regulamentação da entrada e 

permanência de menores em evento (nos moldes da Portaria anteriormente 

citada), o que não é o caso dos autos.

Como se não bastasse, a Portaria anteriormente citada é clara como o Sol 

no tocante ao prazo mínimo acerca do pleito de alvará judicial 

(autorização) para entrada e permanência de criança e adolescente em 

eventos públicos, senão vejamos:

“Art. 10. Os pedidos contidos nesse capítulo devem ser apresentados à 

autoridade judiciária com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, sob 

pena de eventual indeferimento imediato.” (grifo nosso)

Neste diapasão, o atual CPC prevê que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” (grifo 

nosso)

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade 

que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a 

comprovação do interesse processual é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse/necessidade).

A necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas 

chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da 

jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável.

O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o 

provimento adequados à situação fática deduzida (interesse/adequação).

Dessa forma, constatada a ausência de interesse processual a extinção 

do feito é medida que se impõe, haja vista ser condição de admissibilidade 

da demanda.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, se 

houver.

Ciência ao Parquet.

Transitada em julgado e se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 31 de outubro de 2018.
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 141761 Nr: 4623-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 

PAROQUIA SANTO AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN RAFAEL GUTERRES - 

OAB:24448/O, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, se houver.Ciência ao Parquet.Transitada em julgado e 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Juína/MT, 

31 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102819 Nr: 3645-87.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO ROQUE DA SILVA, Filiação: 

Maria Fialho da Penha e João Roque da Silva, data de nascimento: 

14/05/1980, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais - construção. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu AGNALDO ROQUE DA 

SILVA como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do CP do Código 

Penal. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo à individualização da pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: o réu 

possui em seu registro de antecedentes condenações anteriores com 

trânsito em julgado em 20/09/2010, nos autos n. 102578 e trânsito em 

julgado em 17/06/2013, nos autos n. 158465, ambos da Comarca de Sinop. 

Portanto, VALORO 1 (um) antecedente nesta fase do processo de 

dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro 

registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a 

preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos 

acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis 

diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. 

3.Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4.Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5.Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;6.Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7.Consequências: ínsitas ao delito; 

8.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 02 (dois) 

anos e 09 (meses) de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 

1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes.RECONHEÇO a agravante da 

reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, já que o réu possui 

condenação com trânsito em julgado em 17.06.2013 nos autos sob o 

código 158465 da Comarca de Sinop, razão por que aumento a pena em 

1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 3 (três) anos, 2 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) 

dias-multa.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição de 

pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 3 (três) anos, 2 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) 

dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º, do CP, verificada a 

reincidência do condenado, fica afastada a incidência da Súmula 269 do 

STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em 

REGIME SEMIABERTO.Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de 

converter a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem 

como deixo de proceder à suspensão condicional da pena, nos termos do 

art. 44, II e do art. 77, II, ambos do CP.O réu PODERÁ RECORRER EM 

LIBERDADE, pois, o regime de pena aplicado é incompatível com a prisão. 

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) 

EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA;02) COMUNIQUE-SE ao 

TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da 

CNGC/MT);03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;04) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar 

o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a 

execução fiará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o 

art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da 

multa.EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 70. ANOTE-SE 

no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 01 de novembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102573 Nr: 3443-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCLEITON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 137 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 96, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94851 Nr: 3102-21.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu GENIVAL FRANCISCO DE JESUS como 

incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. 3ª 

FASEInexistem causas de aumento.Entretanto, há caso especial de 

diminuição de pena, face o reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto 

no art. 14, II do Código Penal, razão por que REDUZO a pena base aplicada 

em 2/3 (dois terços), alcançando uma fração de 6 (seis) meses e 18 

(dezoito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa à razão de 1/30 do 
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salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse 

ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita 

por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a sair do supermercado, 

pois foi detido pelo segurança, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, 

alcanço uma pena DEFINITIVA de 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de 

reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Com fundamento no 

art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a reincidência do 

condenado, somada a existência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 205-88.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDIMAR FRANCISCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

NAUDIMAR FRANCISCO DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso no 

art. 121, § 2°, inciso IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da 

vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal para que seja submetido a 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO 

ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta 

ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.V - DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júr i . INTIMEM-SE as 

partes.P.I.C.Juína-MT, 23/10/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO o réu 

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 

121, caput, do CP (1º fato) e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do CP (2º fato), com as disposições e gravames da Lei n. 

8.072/1990, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, 

oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal. Ressalto que nesta decisão de 

pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida 

pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos 

jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não 

dessa acusação.6. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, 

considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase 

do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, 

CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.7. DA MANUTENÇÃO 

DA PRISÃO Nos termos do art. 492, “e”, do CPP, MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado, pois não há alteração fática desde a última 

decisão que manteve a prisão do acusado (27.04.2018, f. 174/175), cuja 

custódia preventiva foi decretada em razão do risco à ordem pública 

plasmado no “modus operandi” do delito, bem como pela garantia da 

aplicação da lei penal (f. 52 dos autos sob o Código n. 131573).No mais, 

INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, isso 

por que da análise dos autos não vislumbro nenhum elemento que 

justifique a medida.INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124907 Nr: 4351-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/06/2019, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103199 Nr: 3954-11.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LÍGIA DA SILVA DE OLIVEIRA na pena do 

art. 155, § 4º, II, do CP.(...) 3ª FASEInexistem causas de aumento ou de 

diminuição de pena.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118719 Nr: 658-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHONNY WELISSON DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;
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II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/06/2019, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 46115 Nr: 658-54.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN FÁBIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Considerando a necessidade da realização de Júri em processo, cuja 

prescrição se avizinha (autos sob o Código n. 4505), REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 14/03/2019, às 09h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de realização de júri envolvendo acusado 

preso (autos sob o Código n. 124399), REDESIGNO a Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 19/03/2019, às 9h.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14614/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ MICHELE ALVES 

MAGALHAES LEITE, DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO , 

PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, POR SE 

TRATAR DE PROCESSO QUE ENVOLVE RÉUS PRESOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-36.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARBOSA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, SEM QUE A PARTE REQUERIDA TENHA CUMPRIDO o mesmo, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANES MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001384-30.2017.8.11.0025 REQUERENTE: CRISTIANES MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Considerando que a apelada já apresentou suas 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juína, 05 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-17.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUINA (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 
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8010159-17.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ROSE MACEDO RODRIGUES 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS, 

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUINA VISTOS. Concedo a autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada 

a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 

da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Considerando que a apelada já apresentou suas 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010125-71.2016.8.11.0025 REQUERENTE: SERGIO ALVES MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Concedo a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R BERNARDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000531-84.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: R R BERNARDO - ME VISTOS. Segundo o disposto no 

artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo 

de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica do requerente 

diverge da alegada hipossuficiência para demandar judicialmente, uma vez 

que se trata de pessoa jurídica que possui inúmeras ações em trâmite 

nesta Comarca, a grande maioria de execução de títulos extrajudiciais, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais. Não é demais lembrar, que as custas constituem a 

justa remuneração dos serventuários pelos serviços prestados, e seria 

injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com 

dificuldades, estão em condições de arcar com o ônus do processo. 

Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado. Intime-se a 

requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a determinação anterior, 

certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000035-89.2017.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: VALDIR DE BONA SARTOR VISTOS. Segundo o disposto 

no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica do requerente diverge da alegada hipossuficiência para 

demandar judicialmente, uma vez que se trata de pessoa jurídica que 

possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria de 

execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir renda suficiente a 

fazer frente ao pagamento das custas processuais. Não é demais 

lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos serventuários 

pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito 

em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de 

arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a 

determinação anterior, certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o 

recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-81.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010340-81.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI VISTOS. Segundo 

o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas 

nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 
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custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica do requerente diverge da alegada hipossuficiência para 

demandar judicialmente, uma vez que se trata de pessoa jurídica que 

possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria de 

execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir renda suficiente a 

fazer frente ao pagamento das custas processuais. Não é demais 

lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos serventuários 

pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito 

em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de 

arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a 

determinação anterior, certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o 

recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-50.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS APOLINARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DE QUEIROZ LOURENCO OAB - MG116153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010452-50.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS APOLINARIO LTDA - ME 

VISTOS. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das 

benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a ausência de 

condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário para 

suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica do requerente diverge da alegada 

hipossuficiência para demandar judicialmente, uma vez que se trata de 

pessoa jurídica que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a 

grande maioria de execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir 

renda suficiente a fazer frente ao pagamento das custas processuais. 

Não é demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido 

de justiça gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. 

Cumprida a determinação anterior, certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, o recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o 

artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

ao recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-93.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELAINE CACIA RIBEIRO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010475-93.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JULIANO BATISTA DOS SANTOS, ELAINE CACIA 

RIBEIRO SANTOS VISTOS. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a 

concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a 

ausência de condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário 

para suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica do requerente diverge da alegada 

hipossuficiência para demandar judicialmente, uma vez que se trata de 

pessoa jurídica que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a 

grande maioria de execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir 

renda suficiente a fazer frente ao pagamento das custas processuais. 

Não é demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido 

de justiça gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. 

Cumprida a determinação anterior, certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, o recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o 

artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

ao recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000929-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON BARBOSA HONORATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000929-65.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: ILSON BARBOSA HONORATO VISTOS. Segundo o disposto 

no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica do requerente diverge da alegada hipossuficiência para 

demandar judicialmente, uma vez que se trata de pessoa jurídica que 

possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria de 

execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir renda suficiente a 

fazer frente ao pagamento das custas processuais. Não é demais 

lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos serventuários 

pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito 

em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de 

arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a 

determinação anterior, certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o 

recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio 
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Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-16.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE CASTRO PEDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000747-16.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DE CASTRO PEDRO VISTOS. Segundo o 

disposto no artigo 98 do CPC, a concessão das benesses previstas nesse 

dispositivo de lei pressupõe a ausência de condições econômicas e 

financeiras do pretenso beneficiário para suportar o pagamento das 

custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. Na hipótese dos autos, a condição 

econômica do requerente diverge da alegada hipossuficiência para 

demandar judicialmente, uma vez que se trata de pessoa jurídica que 

possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a grande maioria de 

execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir renda suficiente a 

fazer frente ao pagamento das custas processuais. Não é demais 

lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos serventuários 

pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito 

em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de 

arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. Cumprida a 

determinação anterior, certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, o 

recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010131-78.2016.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA 

AJUDA MUTUA VISTOS. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a 

concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a 

ausência de condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário 

para suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica do requerente diverge da alegada 

hipossuficiência para demandar judicialmente, uma vez que se trata de 

pessoa jurídica que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a 

grande maioria de execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir 

renda suficiente a fazer frente ao pagamento das custas processuais. 

Não é demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido 

de justiça gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. 

Cumprida a determinação anterior, certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, o recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o 

artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

ao recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TANIA TRAJANO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001470-98.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA TANIA TRAJANO 

FREIRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Certificada a 

tempestividade e o preparo do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001467-46.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA LUIZA VASCONCELOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Certificada a 

tempestividade e o preparo do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-94.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010074-94.2015.8.11.0025 REQUERENTE: MARLENE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS. Certificada a 

tempestividade e o preparo do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000249-17.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTINO VITOR DA 

SILVA FILHO VISTOS. Segundo o disposto no artigo 98 do CPC, a 

concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei pressupõe a 

ausência de condições econômicas e financeiras do pretenso beneficiário 

para suportar o pagamento das custas do processo e dos honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. Na hipótese 

dos autos, a condição econômica do requerente diverge da alegada 

hipossuficiência para demandar judicialmente, uma vez que se trata de 

pessoa jurídica que possui inúmeras ações em trâmite nesta Comarca, a 

grande maioria de execução de títulos extrajudiciais, demonstrando aferir 

renda suficiente a fazer frente ao pagamento das custas processuais. 

Não é demais lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos 

serventuários pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o 

trabalho gratuito em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em 

condições de arcar com o ônus do processo. Portanto, indefiro o pedido 

de justiça gratuita formulado. Intime-se a requerente para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 48 horas. 

Cumprida a determinação anterior, Certificada a tempestividade e o 

preparo do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos ao recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010096-21.2016.8.11.0025. REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO “Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC condenando a 

parte requerida em danos morais no valor de R$ 6.000,00 com juros e 

correção monetária calculada desde a data da fixação do dano. Operada 

a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 23 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO PEREIRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

NILSON APARECIDO PALLETINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000905-37.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ADRIANI ELZA GABRIEL 

REQUERIDO: MARCOS CARDOSO PEREIRA DE CAMARGO, NILSON 

APARECIDO PALLETINI PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em juízo. Versam os autos sobre AÇÃO 

INDENIZAÇÃO/ RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS, verifico que as 

partes transigiram conforme petição de Acordo (ID 10845626). Assim, 

considerando que o processo deve ser entendido como meio e não forma 

de se atingir o direito postulado, pelo o Judiciário deve buscar, sempre, 

atingir o direito material controvertido, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes e, vista de consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. 

Sem custas e honorários, a teor dos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 25 de Julho de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 25 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CALIXTRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001599-06.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELIAS CALIXTRO DA ROCHA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. A reclamada informou nos autos a 
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realização de acordo extrajudicial com a reclamante e requestou a sua 

homologação – id. 12093147. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as partes e, em 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-35.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, para se 

manifestar no prazo de 05 (Cinco) dias, tendo em vista que transcorreu o 

prazo de suspensão do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-51.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALMEIDA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para manifestarem 

o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias, tendo em vista que 

transcorreu o prazo de suspensão do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, SEM QUE A PARTE REQUERIDA TENHA CUMPRIDO o mesmo, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000150-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA CASSIA DE SILVA SOUZA (REQUERIDO)

DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, SEM QUE A PARTE REQUERIDA TENHA CUMPRIDO o mesmo, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

SUZANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo para o cumprimento do acordo homologado entre as 

partes, SEM QUE A PARTE REQUERIDA TENHA CUMPRIDO o mesmo, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010214-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI REZENDE DE MEIRELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para manifestarem 

o que entender de direito no prazo de 05 (Cinco) dias, tendo em vista que 

transcorreu o prazo de suspensão do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 

(Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS IDESES OAB - RJ0098749A (ADVOGADO(A))

FABIO BREYER AMORIM OAB - RJ0124274A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se em 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010303-25.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DOS REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOLANGE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADORAO FAGOTTI NETO OAB - MT0011535A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010303-25.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: WALDIR DOS REIS DA SILVA 

EXECUTADO: CLEIDE SOLANGE DOS SANTOS V I S T O S, Cleide Solange 
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dos Santos comparece aos autos, alegando, em síntese, que sofreu 

bloqueio judicial em conta bancária que recebe seus proventos de 

aposentadoria e requestou o levantamento dos valores depositados em 

juízo em face da impenhorabilidade dos créditos (ID. 1966819). Instado a 

se manifestar o exequente postulou o levantamento dos valores em seu 

favor, porquanto a executada não teria provado que a quantia penhorada 

é de natureza previdenciária, já que o único extrato da conta juntado 

estava ilegível (ID. 4456702). Intimada a devedora para comprovar a 

origem do valor, aportou aos autos extratos bancários que demonstram 

que a importância constrita é proveniente de benefício previdenciário (ID’s. 

10297578 e 10297642). É breve o relato. Decido. A insurgência da 

executada se dirige quanto à constrição de valores alegadamente 

provenientes de aposentadoria que tal como ocorria na vigência do 

CPC/1973, permanece sendo tratado pelo CPC/2015 em seu inciso IV, 

artigo 833, como bem de natureza alimentar, elencado no rol de bens 

impenhoráveis, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens 

inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II 

- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal 

do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Na hipótese dos 

autos, da análise aos documentos de ID’s. 1966819 e 10297642, 

constata-se a verossimilhança das alegações da devedora, eis que 

comprovam que os valores bloqueados, via sistema Bacenjud, recaíram 

sobre a conta bancária em que são depositados os seus proventos de 

aposentadoria. No que se refere a possibilidade de penhora de proventos 

de aposentação, a Corte do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1.184.756/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o rito do art. 543-C do 

Código Processo Civil, firmou o entendimento de que a impenhorabilidade 

prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC é absoluta, in verbis: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO 

CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 

ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 

ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC.INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS 

LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 

DE ÍNDOLE PROCESSUAL.[...].17. Contudo, impende ressalvar que a 

penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não 

pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a 

redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente 

impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal.(REsp 1184765/PA, Primeira Seção, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 03/12/2010, g.n.) Portanto, reconheço o 

caráter absolutamente alimentar da verba constritada e, portanto, a sua 

impenhorabilidade, na medida em que são valores comprovadamente 

referentes ao pagamento do benefício previdenciário que recebe, razão 

porque determino sua imediata restituição. Considerando que tais valores 

já foram transferidos para conta judicial vinculada aos autos, expeça-se 

alvará em favor da executada, para levantamento do valor penhorado (ID. 

1899283). Doutra banda, aplico à hipótese a previsão do art. 774, V, sob 

as penas do parágrafo único do referido dispositivo legal, determinando 

que a devedora indique, em 5 dias, bens sujeitos e passíveis de penhora, 

como forma do interesse ético em contribuir com o prosseguimento do 

feito. Passado o prazo, dê-se vistas ao exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI FERNANDES BUGARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000726-69.2018.8.11.0025 REQUERENTE: T. L. A. AMORIM DOS SANTOS 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: IRACI FERNANDES BUGARI Vistos etc... 

Intime-se a parte autora para apresentar cópia do verso dos cheques 

objetos da presente ação, no prazo de 05 dias. Cumprida a determinação 

anterior, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. Às 

providências. Juína-MT, 5 de novembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODULIA OVIEDO RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 

(Dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TANIA TRAJANO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (Dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TANIA TRAJANO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001653-35.2018.8.11.0025. REQUERENTE: RENATA FARIAS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. VISTOS. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome da 

autora dos órgãos de restrição ao crédito. Afirma a autora que a requerida 

inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de 

supostos débitos relacionados a um contrato de prestação de serviços 

educacionais firmado entre as partes, porém, tal constrição seria indevida, 

uma vez que todos os débitos que possuía com a requerida foram 

devidamente quitados. Por fim, aduz que em decorrência de tal 

negativação está impossibilitada de efetuar empréstimos e compras a 

prazo, razão porque, em sede emergencial, requer que a requerida seja 

compelida a retirar seu nome dos cadastros de negativação de crédito. 

Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha para informar. Decido. 

Em se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede 

antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece 

inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que 

a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da 

“situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As 

afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; 

pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, 

assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos 

divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que 

a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa premissa, 

diante dos fatos narrados e da documentação trazida aos autos, não se 

verifica estarem presentes os pressupostos processuais para o 

deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à probabilidade do 

direito, a mim não parece possível - nessa quadra - antever a robustez 

das alegações exordiais, notadamente porque o número do título que 

fundamenta as restrições é diverso do número do contrato apresentado 

pela requerente, demonstrando, em princípio, qualquer ilegalidade na 

negativação efetuada. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada 

havendo na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que 

demonstre a alegação de que a negativação levada a efeito se deu 

indevidamente, fragilizando o argumento exordial e desaconselhando o 

deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o tema, colho da 

jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, Rel. 

p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 5 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000824-88.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: R R BERNARDO – ME 

EXECUTADO: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VISTOS, Nos 

termos do disposto no artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, a segurança do 

juízo, concretizada por meio da penhora, é pressuposto para a 

interposição dos embargos à execução nos Juizados Especiais. Nesse 

sentido é o Enunciado nº 117 do FONAJE: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória 

a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro – Vitória/ES).” Na hipótese dos autos, não houve a penhora de 

bens ou constrição de valores da executada, nem mesmo o oferecimento 

de bens à penhora no bojo de seus embargos à execução. Vale ressaltar 

que a teor do documento de ID. 10707022, o período fixado pelo Juízo da 

recuperação judicial para suspensão das execuções propostas contra a 

executada, já transcorreu, inexistindo nos autos outros documentos que 

comprovem a sua prorrogação. Assim, ausente a garantia do juízo, deixo 

de receber os embargos à execução opostos. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 
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necessárias. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000978-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000978-09.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ITAMARA DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT VISTOS. 

Cuida-se de embargos de declaração manejados em face da sentença 

prolatada no ID. 16215578, que julgou procedente a pretensão inicial, sob 

o fundamento de que o julgado seria omisso em razão do não 

pronunciamento judicial sobre as questões apontadas na defesa. É o 

resumo necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Revelam os autos nítida 

hipótese de má compreensão da finalidade e da utilidade dos embargos de 

declaração em nosso sistema processual. À toda evidência o que 

pretende o recorrente é modificar o decisum objurgado, meio para o qual 

não se presta o recurso. Salta aos olhos que no caso em concreto, certa 

ou errada, a decisão analisou e ponderou, ponto a ponto, os argumentos 

apresentados pelo embargante, logo, nada há de omissão nela que 

justifique a pretensão formulada. Desse modo, se a parte entende que a 

decisão contraria a lei ou a prova dos autos, deve se valer do meio 

recursal apto a alcançar seu objetivo, descabendo o manejo dos 

declaratórios apenas para expor o inconformismo da parte com o 

resultado da decisão. Nesse sentido, a seguinte decisão do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS 

APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES NÃO 

LEVANTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 

EFEITO INFRINGENTE. "QUESTIONÁRIO". ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só tem 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão, em raríssima 

excepcionalidade, não se prestando eles a um reexame da matéria de 

mérito decidida no acórdão embargado. Os embargos opostos pelos 

servidores, além de trazerem questões novas, tem efeito de resguardar 

futura instituição de contribuição previdenciária. Impossibilidade. Os 

embargos estaduais revestem-se de um verdadeiro questionário ao órgão 

judicial que, tendo exprimido o sentido geral do julgamento da matéria 

abordada, não necessita tecer comentário sobre todos os pontos 

levantados. Ambos os embargos rejeitados. (EDROMS n. 10439, 5ª Turma, 

Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca, grifei) Inexistindo, por 

conseguinte, qualquer omissão, contradição ou obscuridade sobre 

qualquer ponto discutido e decidido na lide, rejeito os embargos 

declaratórios, que não se prestam ao fim de reformar a sentença atacada. 

Intime-se. Às providências. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000032-03.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA PAULINA FERNANDES 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Cuida-se de embargos de declaração 

manejados em face da sentença prolatada no ID. 14407228, que julgou 

parcialmente procedente a pretensão inicial, objetivando a revogação do 

decisum e a suspensão do feito, porque a matéria debatida nos autos 

estaria afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos em 

razão de determinação prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1.525.174/RS 1 - (Tema 954). É o resumo 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O recurso deve ser conhecido pela 

tempestividade, todavia, no mérito, não merece acolhimento o reclamo e, 

isso porque, a presente ação versa sobre má prestação de serviços em 

decorrência da cobrança indevida de contrato cancelado, não estando 

abrangida pela determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

Recurso Especial nº 1.525.174/RS, que determinou a suspensão dos 

julgamentos dos casos relativos à alteração de planos de telefonia fixa. A 

decisão daquela Corte foi prolatada em processo que restou afetado para 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: “[...] 

Dessa forma, altero para deixar bem claro o tema afetado nestes autos, 

fazendo constar como afetadas (Tema 954) para julgamento sob o rito dos 

recursos repetitivos, as seguintes questões: - A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços 

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização 

por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços 

de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 4. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. [...]” Assim, como a 

causa de pedir do presente diz respeito à contrato cancelado, considero 

descabida a suspensão do feito, que não se encontra afetado pelo TEMA 

954 do STJ. Por conseguinte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade sobre qualquer ponto discutido e decidido na lide, rejeito os 

embargos declaratórios. Intime-se. Às providências. Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

SAMILLA GOUVEIA DE SOUZA OAB - MS20041 (ADVOGADO(A))

TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO OAB - MS17965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010321-41.2016.8.11.0025 REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTOS. Embargos de 

declaração opostos contra sentença de ID. 13553239, alegando, em 

síntese, que o julgado é contraditório, porquanto no dispositivo do julgado 

constou empresa diversa da requerida. É o breve relato. PASSO A 

DECIDIR. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, bem assim, 

no mérito, merece acolhimento. De uma breve análise aos autos 

verifica-se no dispositivo da sentença restou declarado inexistente o 

débito com a empresa “telefônica”, quando, na verdade, a empresa 

requerida se trata de instituição financeira. Por essas razões, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos e, via de consequência, retifico o 

dispositivo do julgado nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado 

pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para: a) Declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito 

negativado pela instituição financeira requerida, determinando a baixa do 

registro nos sistemas internos e nos bancos de dados de restrição ao 

crédito sob pena de multa de R$ 500,00, expedindo-se os necessários 

ofícios; b) condenar a parte requerida em indenizar os danos morais 

decorrentes da negativação indevida, no valor de R$ 4.500,00 com juros 

de mora e correção monetária incidentes desde a data da fixação do 

dano. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 

9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. A presente sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se”. No mais, 

permanece a sentença, tal como está lançada. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado interposto, nos termos do artigo 42 

da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Sem prejuízo, ante ao teor da 

petição de ID. 13945638, intime-se o requerido para comprovara exclusão 

do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de incidência da multa cominatória fixada na sentença. Concedo 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER CORREIA KAIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001458-84.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WELLER CORREIA KAIZER 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS. Embargos de declaração opostos pelo 

requerido contra sentença de ID. 13178761, defendendo, em síntese, a 

existência de contradição entre o fundamento e o dispositivo da sentença, 

no que se refere ao pedido de repetição do indébito em dobro formulado 

pelo autor. É o breve relato. PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser 

conhecido pela tempestividade, bem assim, no mérito, merece parcial 

acolhimento e, isso porque, a fundamentação do julgado foi omissa em 

relação ao pedido de repetição do indébito em dobro e não contraditório 

como entendeu o embargante. Conforme se infere do decisum, a parte que 

o embargante entende como fundamentação, nada mais é do que um 

breve relato dos pedidos do embargado, no entanto, após tal narrativa, 

inexiste qualquer deliberação do Juízo acerca do pedido formulado. Por 

essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

opostos para sanar a omissão apontada, fazendo constar na sentença de 

ID. 13178761, a seguinte fundamentação: “Quanto a pretensão de 

restituição dobrada do valor cobrado, mim não parece que a hipótese do 

art. 42, paragrafo único, do CDC incida na situação versanda, uma vez 

que não se discutiu em momento algum a existência de má-fé ou de 

comportamento abusivo doloso atribuível à prestadora dos serviços, o 

que, segundo consolidou-se na jurisprudência da Corte Cidadã, é 

condição “sine que non” para o reconhecimento do dever de restituição 

em dobro conforme publicado no Temério de Jurisprudência do STJ em 

janeiro/2016, sob o título “Análise da presença do elemento subjetivo – 

dolo, culpa ou má-fé” – para devolução em dobro de valores cobrados nas 

relações de consumo.“ No mais, considerando que a fundamentação 

acrescentada não altera o dispositivo do julgado, no que não diverge da 

presente decisão, permanece a sentença, tal como lançada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA OLIVEIRA NENEVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010165-53.2016.8.11.0025 REQUERENTE: LUANA OLIVEIRA NENEVE 

REQUERIDO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

VISTOS. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra sentença 

de ID. 14275689, alegando, em síntese, que o julgado é omisso em relação 

à forma de incidência dos juros moratórios e atualização monetária dos 

danos morais. É o breve relato. PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser 

conhecido pela tempestividade, bem assim, no mérito, merece acolhimento. 

De fato, da análise ao decisum embargado, há que se reconhecer que a 

forma de composição dos juros e consectários da mora dos danos morais 

fixados não restou devidamente esclarecido. Por essas razões, ACOLHO 

os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, nos 

seguintes termos: “[...] Em se tratando de responsabilidade por danos 

morais, os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte 

forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento 

proferido no Resp n 1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que 

pacificou a jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema.“ No mais, no que 

não diverge da presente decisão, permanece a sentença, tal como 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 5 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRON DE MORAIS LIMEIRA STECANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA & SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS ANDRÉ DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 498 de 860



1001662-94.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MAYRON DE MORAIS LIMEIRA 

STECANELLA REQUERIDO: MARCOS ANDRÉ DE SOUSA, SANTANA & 

SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA VISTOS. Trata-se de ação de 

cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e 

materiais, fundada em contrato de comissão de corretagem inadimplido. 

Afirma a autor que firmou contrato verbal com o requerido de parceria 

para comercialização de seguros, no qual o autor faria a venda das 

apólices e prestaria assistência de pós venda, e o requerido faria o devido 

cadastro junto à seguradora, sob o registro na SUSEP da empresa 

Santana Sousa Corretora de Seguros. Relata que as comissões pagas 

pelas seguradoras em decorrência de tais vendas eram depositadas na 

conta bancária da empresa do requerido e partilhadas entre as partes, 

cabendo ao autor a proporção de 75% de tais valores. Aduz, no entanto, 

que o requerido mesmo tendo recebido os valores depositados pela 

seguradora, deixou de lhe repassar sua porcentagem da comissão, 

perfazendo um débito no valor atualizado de R$ 7.621,68 (sete mil 

seiscentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Em decorrência 

de tais fatos, pretende o autor o recebimento dos valores inadimplidos, 

bem como a reparação pelos danos morais e materiais sofridos. Em sede 

de tutela de urgência, pleiteia o arresto de bens do requerido para garantia 

do débito perseguido. Instruiu a inicial com documentos. Era o que tinha 

para informar. Decido. Em se tratando de pedido de concessão de tutela 

provisória, em sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de 

ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a 

ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias de o ser, pelo 

ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a 

mim parece inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições 

doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo 

legal se trata da “situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o 

fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). 

A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os 

motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é 

mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do 

observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em 

situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também 

não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa 

premissa, há que se observar que a pretensão do autor está 

fundamentada em contrato verbal firmado entre as partes e que teria sido 

inadimplido pelo requerido. Somente por esse resumo já se pode concluir 

que, nesse momento processual tudo o que se tem são afirmações 

unilaterais do autor, carentes de prova suficientemente convincente do 

fato gerador do direito por ele alegado, mormente em razão da ausência 

de provas que atestem as condições contratuais firmadas entre as partes, 

como prazo, contraprestação, condições resolutivas e etc.. Ademais, o 

arresto consiste em uma medida preventiva que tem como objetivo a 

apreensão judicial de bens da parte devedora, para garantir a futura 

cobrança da dívida. Entretanto, para que tal medida seja deferida, visando 

assegurar o pedido principal, é preciso que a parte autora comprove nos 

autos a probabilidade do direito invocado quanto à existência literal do 

débito do requerido, somado ao fato deste estar tentando alienar seus 

próprios bens ou que está caindo em insolvência, o que não ocorreu. 

Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos 

documentos acostados ao feito com ela, que demonstre com segurança a 

plausibilidade do direito invocado e o estado de insolvência do requerido, 

fragiliza-se o argumento exordial e desaconselha-se o deferimento da 

tutela provisória perquirida. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - Compromisso de pagamento do 

financiamento estudantil mediante a imposição de condições - 

Programa"UNIESP Paga"- Tutela provisória de urgência cautelar e 

antecipada - Requisitos não preenchidos - Pretende a agravante a 

suspensão da exigibilidade da dívida oriunda do financiamento estudantil e 

o arresto de valores suficientes para o seu pagamento - Arresto que se 

demonstraria precipitado, dada a ausência de demonstração nos autos de 

risco de esvaziamento do patrimônio da instituição de ensino a impedir o 

cumprimento da obrigação em caso de eventual condenação - 

Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos 

-Negado provimento. (Agravo de Instrumento 2061573-78.2018.8.26.0000; 

Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; j. 

04/05/2018).” Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito 

nas alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. 

Cite-se a parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça 

constar no mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, 

inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o 

necessário. Juína (MT), 6 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-82.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000762-82.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA VISTOS. Deixo de apresentar 

o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se 

verifica na petição de ID. 16137069, a parte autora manifestou-se 

expressamente desistindo da ação. Havendo desistência expressa da 

parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do 

ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe, razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 

9.099/95. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI DAIANI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000421-85.2018.8.11.0025 REQUERENTE: JONATA AVELINO 

ALCARACA REQUERIDO: MARCIELI DAIANI DA SILVA VISTOS. Cuida-se 

de ação de cobrança promovida por JONATA AVELINO ALCARACA em 

face de MARCIELI DAIANI DA SILVA, objetivando o recebimento do valor 

de R$ 24.273,46 (vinte e quatro mil duzentos e setenta e três reais e 

quarenta e seis centavos), decorrente de aquisição de produtos não 

adimplidos pela requerida. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual (ID. 12998808), a parte requerida deixou de comparecer a 

audiência de conciliação (ID. 13931805), bem como não apresentou 

contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É a 

síntese. Fundamento. Decido. Tratando-se de demanda cujas questões 

fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta evidente a 

inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade 
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de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como 

corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de 

decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. Dito isso, analisando os 

autos, constata-se, com facilidade, que não se desincumbiu a requerida 

de infirmar a tese inicial, porque mesmo citada a se defender, manteve-se 

inerte, o que, a mingua de razões que façam arrefecer a veracidade das 

alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, a requerida não 

efetuou o pagamento do débito correspondente aos produtos adquiridos 

do autor. Assim sendo, a junção do material probatório, demonstrado por 

meio de nota de aquisição de mercadorias. (ID. 12474627), com a 

respectiva assinatura da devedora, aliada à sua inércia em apresentar 

defesa, deixa clara a veracidade das alegações do 

requerente.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE 

CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DO RÉU - REVELIA - OCORRÊNCIA - EFEITOS - RECURSO 

PROVIDO. O prazo prescricional para mover ação de execução direta do 

credito se inicia a partir do vencimento da cédula de crédito rural e vence 

em três anos. Expirada a força executiva da cédula rural pignoratícia, 

inicia-se o prazo quinquenal para o manejo da ação de cobrança, por se 

tratar de dívida líquida constante de documento particular, de acordo com 

art. 206, § 5º, I do CCB. A revelia leva à presunção relativa da veracidade 

dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do 

réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o 

conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos. As 

provas carreadas pelo autor são suficientes para embasar o seu pedido, 

as quais, somadas à revelia do réu, autorizam a sua condenação. v.v.: O 

prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 

5º, inc. I, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10243110015092001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/10/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de R$ 24.273,46 (vinte e quatro mil duzentos e setenta 

e três reais e quarenta e seis centavos), com juros de mora e correção 

monetária a partir da citação. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-29.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DINIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO BARBOSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010208-29.2012.8.11.0025 REQUERENTE: LUCINEIA DINIZ DA SILVA 

REQUERIDO: NIVALDO BARBOSA RIBEIRO VISTOS E EXAMINADOS; 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Conforme noticiado no ID 

nº 16315559, as partes firmaram acordo em audiência em relação ao 

débito objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Promova-se o levantamento da penhora de ID. 5015555 SEM 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Juína, 05 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 011/2018-CA - CONSIDERANDO o disposto no Provimento 

16/2016/CM, de 27/7/2016, torna público, para ciência dos interessados, a 

abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoa 

Física na área de Psicologia e Fisioterapia para formação de cadastro de 

reserva, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

* O Edital n° 011/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000778-10.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO, JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA Vistos. DEFIRO o pedido 

constante na petição de ID 16246533, de modo que CONCEDO ao 

exequente o prazo de 20 (vinte) dias, para análise do comprovante de 

pagamento juntado aos autos, bem como apresentar manifestação, sob 

pena do silêncio ser interpretado como quitação. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001591-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA MAGALHAES OAB - MT19979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. D. O. (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001591-37.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VILMA SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: JEAN 
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ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos e DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita conforme 

requerido, podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas 

as hipóteses legais. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 

189, II) e em prioridade de tramitação. Em razão da não comprovação da 

renda do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias que forem 

indispensáveis, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da 

causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, utilizando-se das informações 

bancárias a serem prestadas pela autora. Antes de apreciar o pedido 

liminar, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe deste Juízo, 

na residência da genitora dos menores, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao exercício da guarda e 

visitas perseguida, bem como apontar qual a modalidade de guarda 

recomendada ao caso desenhado nos autos, voltando-me conclusos 

imediatamente. DEPREQUE-SE referido estudo a ser realizado na 

residência do genitor, devendo constar na missiva as especificações 

anteriormente citadas acerca dos moldes do estudo a ser realizado. Sem 

prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 13/12/2018, às 16h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo será homologada por esta Magistrada em sede de solenidade. Não 

obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato 

da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida 

sobre a possibilidade de constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por MARIA MONTEIRO PAULINO 

PANISSO, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que é portador 

de deficiência, não havendo como prover renda necessária ao seu 

sustento e de sua família, razão pela qual pleiteia o benefício de prestação 

continuada. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 16266347/ 

16267033. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Explico. O conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido, uma vez que a concessão do Amparo Assistencial 

ao Deficiente prescinde da comprovação, ainda que por meio de indícios 

na atual fase processual, da hipossuficiência econômica e da deficiência, 

o que nos autos não restou convalidado. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 501 de 860



quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a 

realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI TEIXEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Mauri Teixeira Pinto contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos de id nº 16294036/16294143. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 16294143, verifica-se a necessidade de a 

parte autora se afastar das atividades laborais por tempo indeterminado, 

ante a doença a que está acometida. Já no que se refere à qualidade de 

segurada, tal também resta, ainda que sumariamente demonstrada, 

conquanto ter percebido benefício até 09/2018. Dessa forma, sob a ótica 

de um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

restabelecimento do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos 

nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar 

a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SAES - EIRELI - ME (RÉU)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO Ao trigésimo primeiro dia do mês 

de agosto de dois mil e dezoito, às 15h24min, nesta cidade de Mirassol 

D’Oeste/MT, na sala de audiências da Primeira Vara, onde se encontravam 

presentes a Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima, MMª. Juíza de Direito, comigo Estagiário de Direito, nomeado Oficial 

Escrevente para o ato, a quem o MMª. Juíza ordenou que, após as 

formalidades de estilo, levasse a público o pregão da audiência de 

instrução e julgamento, nos Autos n° 1001138-42.2018.811.0011. Feito o 

pregão, certificou-se a ausência da parte autora, bem como da sua 

advogada. Ausente a requerida ante a informação constante na certidão 

de id. 16056623. Aberta a audiência, restou inexitosa ante o não 

comparecimento das partes. A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: “Vistos. (I) Em que pese a intimação da parte autora, 

verifico que não compareceu à solenidade, tampouco apresentou 

justificativa. Assim, considerando que a presente audiência fora aprazada 

à análise do pedido liminar e, à mingua de elementos à concessão do 

mesmo, já que há nos autos prova da relação contratual, porém não de 

sua rescisão e eventuais motivos e desdobramentos, INDEFIRO, por ora, 

assinalando que tal decisão se calca na provisoriedade, podendo ser 
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revista a qualquer tempo. (II) No mais, ante o teor do certificado no ID 

16056623, INTIME-SE a autora para se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS.” Eu, ____ (Mariana Brenda 

Ramos Nogueira de Oliveira), Estagiária de Direito, nomeada Oficial 

Escrevente para o ato, o digitei, encerrada às 15h48min. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000753-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILTON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CERTIDÃO Certifico que 

esta secretaria designou o dia 14/12/2018 às 14h20min, para realização 

de pericia da parte autora, com o(a) perito(a) Luiz Carlos Pieroni, no 

edifício do fórum. Mirassol D'Oeste - MT, 6 de novembro de 2018. Cleusa 

Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000753-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILTON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 14h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171576 Nr: 4188-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que r. SENTENÇA de fl. 144 

encontra -se com vistas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244453 Nr: 273-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Conceição Silva Comércio e Serviços - ME, 

Clailton Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 273-70.2017.811.0011 – Código: 244453

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: C. Conceição Silva Comércio e Serviços - ME e 

Clailton Conceição Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): C. Conceição Silva Comércio e 

Serviços - Me, CNPJ: 04996550000163Inscrição Estadual: 13.331.170-8, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, Nº 6.074, Bairro: 

Parque Industrial, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e e Representante 

(requerido): Clailton Conceição Silva, Cpf: 37776274100 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av Tancredo Neves, Nº 6.074, Bairro: Parque 

Industrial, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 9.920,82

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes requeridas, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Com o olhar volvido para à fl. 24, verifica-se a satisfação do 

débito. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme o art. 85 do CPC. Após o transito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 13 de junho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda Ramos Nogueira de Oliveira, estagiaria de Direito, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 1207-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Transportadora Roda Viva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S/A - 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gabriel da Silva Júnior - 

OAB:12.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio fonseca Aires - 

OAB:15.959, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Jose Arnaldo 

Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A

 INTIMAR o procurador da parte requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 1463 Nr: 18-79.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19ª 

Região/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelhano Proj. Emp. Imobiliário LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de O. Filho 

- OAB:5.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 18-79.1998.811.0011 – Código: 1463

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19ª 

Região/MT
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PARTE REQUERIDA: Castelhano Proj. Emp. Imobiliário LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Castelhano Proj. Emp. Imobiliário Ltda, 

CNPJ: 01888080000126, brasileiro (a), Endereço: Rua Antônio Tavares Nº 

543, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/06/1998

VALOR DA CAUSA: R$ 2.105,13

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 19º REGIÃO em face de 

CASTELHANO PROJ. EMPR. IMOB, LTDA, ambos qualificados nos autos, 

com o intuito de receber o valor inicial de R$ 1.091,88 (hum mil e noventa e 

um reais e oitenta e oito centavos), atualizado somente até o ano de 1997. 

A inicial foi recebida no dia 10/06/1998, conforme fls. 11, oportunidade em 

que foi determinada citação do executado para pagar o débito. Entre um 

ato e outro, a exequente foi intimada para se manifestar sobre eventual 

pretensão de adjudicação na data de 08/06/199 e nada se manifestou. 

Após, o feito foi arquivado na data de 20/11/2000 e a exequente nada 

pugnou. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional Tributário 

dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Com o 

advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do inciso I, 

do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação 

passou a incidir nos processos executivos fiscais com despacho inicial 

posterior à data de 09.06.2005. Ocorre, no entanto, que desde o 

despacho inicial que determinou a citação do executado, não houve 

qualquer medida capaz de interromper o transcurso do prazo 

prescricional. Tampouco quando do arquivamento dos autos, uma vez que 

desde o ano de 2000, não há qualquer motivação do exequente para fins 

de satisfazer o débito exequendo. A demora no deslinde do feito não 

decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por 

inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de 

diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se 

arrastasse além do necessário. Dessa forma, como disposto alhures, o 

incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a 

decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, 

autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, 

DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com 

espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado 

ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este último em 

10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §§2º e 

3º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento 

da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações tributárias 

(TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016) DESCONSTITUO 

eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. 

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda Ramos Nogueira de Oliveira, Estagiaria de Direito, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29837 Nr: 552-71.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cicero Marques de Souza, Maria Cilene Marques 

Giovanini, José Raimundo Marques, Marlene Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que informe dados 

bancários para transferência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214120 Nr: 2763-70.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2763-70.2014.811.0011 – Código: 214120

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D Oeste

PARTE REQUERIDA: José Rodrigues da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Rodrigues da Silva, Cpf: 

96344881100, Rg: 1358429-4 SSP MT Filiação: Agamenon Rodrigues da 

Silva e de Anacleta Pereira da Silva, data de nascimento: 04/08/1963, 

brasileiro(a), natural de Deodápolis-MS, casado(a), Endereço: Fazenda 

Santa Margarida, Bairro: Comunidade Córrego do Escondido, Cidade: 

Munic. Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.962,17

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Conforme manifestação do exequente à fl. 54/55, 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais. Apôs o trânsito em julgado, 

levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do 

executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. 

Proceda à Secretaria da Primeira Vara com a vinculação do valor 

transferido ao Departamento da Conta Única, e, na sequência, expeça-se 

alvará. P. R. I. C. Cumpra-se Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda Ramos Nogueira de Oliveira, estagiaria de Direito, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 5 de novembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148970 Nr: 4587-69.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina de Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que informe dados 

bancários para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228485 Nr: 1030-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que r. SENTENÇA de fl. 143 

encontra -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250335 Nr: 3200-09.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos procuradores da parte autora de que r. SENTENÇA de fl. 

112 encontra -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255220 Nr: 5673-65.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que o Laudo Pericial se 

encontra com vistas, bem como, para que se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida de que o Laudo Pericial se 

encontram com vistas. Acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253232 Nr: 4856-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pinto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida de que o Laudo Pericial 

encontram se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121075 Nr: 70-21.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Menandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos procuradores da parte autora acerca da r. SENTENÇA de 

fls. 179/179vº que se encontra com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que r. SENTENÇA de fl. 100 

encontra -se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29837 Nr: 552-71.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cicero Marques de Souza, Maria Cilene Marques 

Giovanini, José Raimundo Marques, Marlene Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que a patrona constituída 

nos autos não informou a conta bancária para ser depositado o valor 

levantado. Desta feita, DETERMINO que INTIME-SE a douta causídica para 

juntar aos autos o encimado.

No mais, considerando o pagamento da RPV expedida às fls.209/213, 

DETERMINO o levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29837 Nr: 552-71.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cicero Marques de Souza, Maria Cilene Marques 

Giovanini, José Raimundo Marques, Marlene Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que seja expedido ofício ao Presidente do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, 

conforme for o caso, em nome da parte autora, fazendo-se o 

adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao 

gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2880 Nr: 509-23.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho, IZABEL 

PRESQUILIARE GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 509.23.1997.811.0011 Código 2880

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Usinas Itamarati SA

PARTE REQUERIDA: Jose Gimenes Sobrinho e outra

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Izabel Presquiliare Gimenes, Cpf: 

00260405817, Rg: 6.590.561 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do 

lar, Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 815-F, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

Executados(as): José Gimenes Sobrinho, Cpf: 00260405817, Rg: 

86318226 SSP MT Filiação: Pedro Gimenes e de Maria Luiza Gimenes, data 

de nascimento: 26/02/1958, brasileiro(a), natural de Urânia-SP, casado(a), 

comerciante, Endereço: Av. Almirante Tamandaré, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 232,20( Duzentos e trinta e dois Reais e vinte 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 31 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228070 Nr: 794-83.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramarca Distribuidora de Veiculos Ltda, 

General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19023-A

 INTIMAÇÃO do procurador da autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO EDUARDO MORO - 

OAB:41.303/PR

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que se manifeste acerca 

da perícia, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1165-57.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Edilson Bergamo, Taisa de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME, 

Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda, Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, Bradesco Auto-Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-B, CARLOS ROBERTO DE ASSIS - OAB:2762, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, Luiz Claudio de O. Nascimento - 

OAB:5475, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Wilson 

Farias do Rego - OAB:16.484 MS

 Intima-se os procuradores das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Acerca da r. decisão de fl. 1083.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237770 Nr: 1654-50.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Teixeira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50.237, AMIR SAUL AMDEN - 

OAB:20237

 Vistos.

DEFIRO conforme requerido às fls. 114.

CITE-SE a requerida Elonet Habitação no endereço e da forma requeridos.

Após, independentemente do resultado da diligência, VISTA à requerente 

para manifestação.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237770 Nr: 1654-50.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Teixeira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50.237, AMIR SAUL AMDEN - 

OAB:20237

 Autos n.º 1654-50.2016.811.0011 (Código: 237770)

Vistos.

Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 25 de agosto de 

2016, às 10h30min.

 CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de julho de 2016.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001438-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001438-04.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE 

CURVELANDIA Em atenção à petição anexada no ID 16046649, informa-se 

à autora que ela deverá proceder com nova juntada da documentação que 

acompanha a inicial com a nomenclatura e classificação adequadas, em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001524-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE AGUIAR LEMES (REQUERENTE)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001524-72.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELIZABETE DE AGUIAR LEMES, JULIO CESAR DA SILVA 

Trata-se de pedido para homologação de acordo proposto por Elizabete de 

Aguiar Lemes e Julio César da Silva aviada com escopo de obter tutela 

judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, tendo as partes pugnado pela 

homologação do acordo anexado no ID 15705885. Instado a se manifestar, 

o MP concordou com a homologação da avença (ID 16153267). Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de prolação de sentença, isento-as de 

pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 90, §3° do 

CPC. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento 

dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 3356-70.2012.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edina Ferreira da Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Rogério de Abreu, Ábita Coelho Flamini 

Castro, Anesia Amaro Cardoso, Ueslaine de Abreu Laet, Ilda Ferreira do 

Nascimento dos Santos, Dina Teixeira de Carvalho, Hilce Massan Boiça, 

Municipio de Cuverlândia, Renata Cristiane da Silva, Rosilaine Gomes 

Alvarenga, Carla Fabiane Pantaleão, Rosemara de Moraes da Silva, Dina 

Pereira Neves, Lucineia Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Themis Lessa da Silva - 

OAB:15355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Deyvison Barreto de Souza - OAB:23202, Eder Faustino 

Barbosa - OAB:11.566-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3356-70.2012.811.0011-código 167781

 ESPÉCIE: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: Edina Ferreira da Silva Amorim

PARTE REQUERIDA: Marilda Rogério de Abreu e Ábita Coelho Flamini 

Castro e Anesia Amaro Cardoso e Ueslaine de Abreu Laet e Ilda Ferreira 

do Nascimento dos Santos e Dina Teixeira de Carvalho e Renata Cristiane 

da Silva e Rosilaine Gomes Alvarenga e Carla Fabiane Pantaleão e 

Rosemara de Moraes da Silva e Dina Pereira Neves e Lucineia Magalhaes 

e Hilce Massan Boiça e Municipio de Cuverlândia

INTIMANDO(A, S): Rosilaine Gomes Alvarenga, Cpf: 03545090124, Rg: 

1747931-2, brasileiro(a), Hilce Massan Boiça, Cpf: 80345514904, 

brasileiro(a), casado(a),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/09/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA ora requerida, 

determinando as Autoridades Coatora que procedam com a somatória das 

notas das provas Objetivas e de Títulos da requerente, devendo realizar 

imediatamente a retificação do edital de classificação, conduzindo o nome 

da Srª. Edina Ferreira da Silva Amorim à 6ª (sexta) colocação no certame. 

Sem condenação ao pagamento em custas processuais, consoante 

redação do art. 10, XII da Constituição Estadual e honorários advocatícios 

em virtude do teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, 

do Superior Tribunal de Justiça. Preclusas as vias recursais, arquivem-se. 

P. R. I. C.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 31 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235326 Nr: 349-31.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Machado Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 109, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Nelson Machado Alves em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 108-vº 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub 

examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o 

Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo 

em vista que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra 

nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os 

autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 103, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que 

o causídico constituído nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 12.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259827 Nr: 1735-28.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catia Sirlene Ramos, DDRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial de fls.82/85 juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206498 Nr: 1283-57.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 219, cujo 

teor transcrevo:”O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs 

embargos de declaração contra a sentença prolatada às fls. 208/209, sob 

o pretexto de que a sententia obliterada fora contraditória em relação à 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência mínima.De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, 

e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a contradição na sentença 

prolatada às fls. 208/209-vº, que passará a ter os seguintes termos:Tendo 

em vista que houve a concordância das partes quanto ao valor atribuído 

às verbas pretéritas, sendo que a única celeuma refere-se aos honorários 

advocatícios, condeno as partes ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na 

forma do art. 98 § 3º, do CPC e da Lei 7.603/2001.

Outrossim, nos temos do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, arbitro 

honorários de sucumbência em R$ 600,00 (seiscentos reais), que deverão 

ser pagos no montante de 50% (cinquenta por cento) para o advogado do 

embargado e de 50% (cinquenta por cento) desse valor ao Procurador do 

INSS. No mais, mantenho incólume a decisum objurgada. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231905 Nr: 2912-32.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vando Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares Queiroz - 

OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 116, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Vando Aguilera em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados, visando à satisfação do débito reclamado.A 

Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 115-vº concordando com 

os cálculos apresentados pelo exequente. Os autos vieram conclusos. É 

O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.No caso sub examine se mostra 

cabível o julgamento antecipado da lide, conhecendo o Magistrado 

diretamente do pedido, nos termos do art. 355 do NCPC, tendo em vista 

que toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos 

autos, sendo desnecessária a dilação probatória.Analisando os autos, 

vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o cálculo apresentado 

pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a homologação do 

memorial de débito. À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 113, extinguindo o feito 

com resolução do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 
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apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que 

o causídico constituído nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 17.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os 

presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254855 Nr: 5542-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azur Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 66/69, cujo 

dispositivo transcrevo:”Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora.Condeno ainda o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula n.º 111 do STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256793 Nr: 424-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimar o advogado do executado sobre a decisão de fls. 34,cujo teor 

transcrevo:"Cód. 256793. O executado Banco Bradesco S/A apresentou 

Cotas de Fundo (Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI GJ) 

em garantia do Juízo (fls. 19/20). Instada a se manifestar, a Fazenda 

Pública Municipal simplesmente requereu que o executado fosse 

declarado revel e, por corolário, que a lide fosse julgada antecipadamente 

(fls. 22). No que diz respeito ao pleito da Fazenda Pública Municipal, 

INDEFIRO-O, razão porque o presente feito se trata de executivo fiscal e 

não processo de conhecimento, de certo que não há falar em declaração 

de revelia, tampouco, no julgamento antecipado da lide. De outro turno, 

considerando-se que o exequente não manifestou oposição às Cotas de 

Fundo (Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI GJ) oferecidas 

em garantia da presente execução pelo executado, DEFIRO o pedido de fl. 

19/20, devendo o Banco Bradesco S/A comprometer-se a não negociar os 

títulos em questão sem prévia autorização deste Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018 . Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258692 Nr: 1271-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 dias DIAS

 AUTOS N.º 1271-04.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: José de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Josimar de Souza

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por José 

de Souza em face de Josimar de Souza, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Consta da inicial que o requerente é irmão do interditando, cujo 

laudo aponta que se trata de um senhor com “síndrome de down” CID 10 Q 

90. A inicial foi recebida, tendo sido designado audiência para entrevista 

do interditando na data de hoje, oportunidade em que se verificou a 

incapacidade parcial do interditando para a pratica de atos que se referem 

a atos de administração de seus bens /beneficio, bem ainda procedeu-se 

com a oitiva de sua genitora- requerente.Alegações finais apresentadas 

pela advogada e pelo Ministério Público pugnando pela procedência da 

presente demanda e consequentemente a decretação da interdição do Sr. 

Josimar de Sousa, nomeando-lhe como curador o seu irmão José de 

Sousa. É o breve relato.Fundamento e Decido.Cuida-se de Ação de 

Interdição c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida 

ajuizada por José de Sousa, requerendo a interdição de seu irmão Josimar 

de Sousa, objetivando a declaração de interdição deste último requerido e 

a sua nomeação como sua curadora.Inicialmente, sabe-se que a curatela 

tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em 

instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a 

pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade.Outrossim, a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz.Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 
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elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015). Com efeito, o laudo médico de fls. 11/17 

e a oitiva do requerente comprovam que o interditando é portador de 

síndrome de down, apresentando incapacidade total para os atos da vida 

civil. Portanto, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, constata-se que ele deve ser interditado.Desse 

modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, uma 

vez que ficou demonstrado que o interditando é totalmente incapaz de 

exercer os atos da vida civil.Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição do Sr. 

Josimar de Sousa, DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente e 

de praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, em conformidade com o artigo 

1755, I do CPC e artigo 1767, inciso I, do Código de Direito Civil 

Brasileiro.Para tanto, nomeio o Sr. José de Sousa como seu curador, 

mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC.Sem condenação em custas. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora, com fundamento no art. 755, § 3º do 

CPC.Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditado. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Transitada em julgado, arquive-se os autos.Publicada em 

a u d i ê n c i a .  R e g i s t r e - s e  e  C u m p r a - s e . 

__________________________________

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Vitória 

Buchmann Teixeira,Estagiára, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 5 de novembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 182366 Nr: 1351-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 200, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 193, vislumbra-se que a 

autarquia efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93316 Nr: 4453-13.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Marlene Pereira de 

Souza Marchezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte executada sobre a r. sentença de fls. 53, 

cujo teor transcrevo:”Conforme manifestação do exequente à fl. 48/49 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras 

e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186844 Nr: 2189-81.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rogelio Ferreira Bernardes, Miriely de Lima 

Moretti Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

273, cujo teor transcrevo:" Certifico eu, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao r. mandado, dirigi-me a São Jose dos Quatro Marcos-MT, 

na Rua São Luiz, 689 e lá obtive informação de que o Sra. VANDERLEI 

ARAUJO DOS SANTOS poderá ser encontrado na cadeia publica daquela 

cidade, onde trabalha como agente Prisional. Dirigi-me até a Cadeia e lá 

obtive informação junto ao Sr. VANDERLEI ARAUJO DOS SANTOS que 

não é possuidor de bens penhoráveis. Desta forma devolvo este em 

cartório para que a parte autora indique bens a penhora. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228168 Nr: 2246-32.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Donizete Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloy Ferreira Pessoa, José Aparecido da Costa 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2308, 

Everaldo Batista Filgueira - OAB:864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes sobre a decisão de fls. 485 ,cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pois bem. Quanto ao pleito de suspensão da 

ordem de reintegração de posse, melhor sorte não assiste aos requeridos. 

Isso porque a sentença prolatada às fls. 366/368 transitou em julgado em 

17 de novembro de 2017, tendo o mandado de reintegração de posse sido 

expedido em 28 de novembro de 2017, estando pendente de cumprimento 

desde então. Outrossim, saliente-se que, para o cumprimento de medidas 

judiciais deste jaez, a instrução normativa n.º 001/SPOE/2015 da PMMT 

impõe um procedimento de elaboração e estudo de situação dos 

mandados judiciais de reintegração de posse pelos comandos 

operacionais da Polícia Militar, o qual já se encontra devidamente 

elaborado para o caso em tela. Ademais, muito embora os requeridos 

tenham ajuizado ação rescisória com o fito de rescindir a sentença 

proferida por este Juízo, o pleito antecipatório para suspender os efeitos 

da decisão rescindenda foi indeferido, conforme fls. 398/399, não 
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havendo impedimentos para que a ordem judicial seja cumprida. No que diz 

respeito ao pleito de designação de audiência de conciliação, com intuito 

de que as partes acordem quanto ao prazo razoável para uma possível 

retirada dos bens e dos semoventes da propriedade ou quanto à 

possibilidade de que os autores ou réus possam alimentar o rebanho, 

indefiro-o, haja vista que tal providência retardaria ainda o cumprimento da 

ordem judicial prolatada nestes autos, a qual, repise-se, encontra-se 

desde novembro de 2017 aguardando cumprimento. Por outro lado, não 

vislumbro óbices para que os requeridos tentem acordar com os 

requerentes um prazo razoável para que retirem os bens móveis e os 

semoventes da propriedade. Nada obstante, desde já, fixo o prazo de 10 

(dez) dias para que os requeridos retirem os bens móveis e os 

semoventes da propriedade, sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 05 de novembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228168 Nr: 2246-32.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Donizete Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloy Ferreira Pessoa, José Aparecido da Costa 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2308, 

Everaldo Batista Filgueira - OAB:864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes sobre a decisão de fls. 445 ,cujo teor 

transcrevo:”Cód. 228168. Em atenção à certidão de fl. 444, defiro a ordem 

de arrombamento solicitada pelo Oficial de Justiça. Outrossim, determino 

que os requerentes propiciem alimentação ao efetivo policial empregado 

na operação (café da manhã, almoço e água), bem ainda um veículo para 

a retirada dos bens e animais, porventura, deixados no local pelos 

requeridos ou, na impossibilidade de fazê-lo, desde já, nomeio dos autores 

como fieis depositários dos bens móveis e dos semoventes em questão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 16329842, inclusive dos terceiros 

interessados, Rafael Tamandaré e Hospital Santa Rosa, estes via DJE, 

bem como deste último para que informe os dados bancários necessários 

a liberação do valor já bloqueado, sendo eles: Nome, CPF/CNPJ, Banco, 

Conta, Tipo de Conta e Agência, assim como para que providencie os 

documentos exigidos no parágrafo 2º da referida Decisão. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D'Oeste-MT, 05/11/2018 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011258-06.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT0011864A-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

requerida Banco do Brasil para que apresente os dados bancários 

necessários à liberação do montante vinculado aos autos, consoante 

estipulado e determinado pela R. Decisão de Id. 15887916, sendo eles: 

nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

06 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-23.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

requerida para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante vinculado aos autos, consoante estipulado e 

determinado pela R. Decisão de Id. 16339065, sendo eles: nome 

beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de 

novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-25.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 15999080 e juntado ao Id. 16346309, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 
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Decisão constante do id. 16309349, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001354-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO FACUNDO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

ajuizada por ESPEDITO FACUNDO DE MATOS em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA e JAMES MATTHEW MERRILL, requerendo a determinação da 

liquidação de sentença por procedimento comum, nos termos do art. 509, 

II, do CPC, após devidamente emendada. Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Os meios de liquidação 

de sentença são divididos em duas possibilidades, quais sejam, por 

arbitramento e por artigos (ou procedimento comum), ambos previsto no 

Código de Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de 

sentença por procedimento comum, o CPC traz em seu artigo 509, II, e art. 

511, que tal será aplicado quando houver necessidade de apuração do 

quantum debeatur, carecendo assim de nova produção de provas para 

provar fato novo. Vejamos: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 511. Na 

liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto 

no Livro I da Parte Especial deste Código.” Já no tocante ao procedimento 

de liquidação por arbitramento, o mesmo se encontra insculpido no art. 

509, I, e art. 510, podendo ser necessária apenas eventual perícia 

contábil, com o fito de aferir a quantia correta com base na sentença 

proferida, não havendo que se falar em comprovação de fato novo, 

consoante é realizado no procedimento por artigos. Senão vejamos: “Art. 

509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I 

- por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) Art. 

510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.” No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que a autora possa obter a satisfação de seu direito, deverá 

fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, cujo indício 

pode ser constatado pelos documentos de ID 15200084, que, a meu sentir, 

são suficientes para embasar o ajuizamento da presente liquidação. 

Justamente por envolver fato novo, consistente na realização de prova 

apta a determinar o valor da condenação, é legítimo o ajuizamento da 

presente liquidação por artigos, na qual será garantido às partes o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: A sentença de procedência na ação coletiva 

tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC). Pelo exposto, RECEBO o pedido inicial para instauração do 

procedimento de liquidação por procedimento comum, nos termos do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para 

querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, CPC. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar-se, em igual prazo. Em seguida, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D`Oeste/MT, 05 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que restou prejudicado o 

cumprimento do item II da R. Decisão de Id. 16051558, uma vez que no 

orçamento apresentado pela parte autora e que embasou o bloqueio 

judicial (Id. 16036677) não constam os dados da empresa fornecedora do 

medicamento, tampouco seu nome comercial, sendo possível apenas 

verificar o nome fantasia e endereço eletrônico (Smarfar – 

smartar.com.br). Ante ao exposto, impulsiono os autos no sentido de 

intimar a parte autora para que apresente os dados da empresa 

fornecedora do medicamento, como Nome, CNPJ, endereço, dados 

bancários, a fim de expedição do Alvará de Levantamento e demais 

comunicações. Mirassol D’Oeste, 06 de novembro de 2018 Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que restou prejudicado o 

cumprimento do item II da R. Decisão de Id. 16025055, uma vez que no 

orçamento apresentado pela parte autora e que embasou o bloqueio 

judicial (Id. 15854014) não constam os dados da empresa fornecedora do 

medicamento, tampouco seu nome comercial, sendo possível apenas 

verificar o nome fantasia e endereço eletrônico (Maispreço – 

maispreco.com.br). Ante ao exposto, impulsiono os autos no sentido de 

intimar a parte autora para que apresente os dados da empresa 

fornecedora do medicamento, como Nome, CNPJ, endereço, dados 

bancários, a fim de expedição do Alvará de Levantamento e demais 

comunicações. Mirassol D’Oeste, 06 de novembro de 2018 Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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Vistos em correição. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 31 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 447591-7, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15805116, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001481-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Na toada da manifestação da executada de id nº 

16250079, DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) 

original(is) da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da 

presente ação, em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. 

Com a apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DOS SANTOS MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449932-8, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15814411, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001248-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO na pe (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Na toada da manifestação da executada de id nº 

16250083, DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) 

original(is) da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da 

presente ação, em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. 

Com a apresentação, INTIME-SE a executada para manifestação, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-28.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Considerando o cumprimento da decisão de id nº 

15746591, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e, remetam-se os autos 

AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449933-6, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15853199, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

ANA ELOIZA CARDOZO OAB - MS15478-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16256973, de modo que SUSPENDO 

derradeiramente o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com o 

transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 
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Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449936-0, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 16337812, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-77.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO VALENCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATELIE ALVIM INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NAVES DE LACERDA JUNIOR OAB - MG110220 (ADVOGADO(A))

LILIA APARECIDA FERREIRA PIMENTA OAB - MG0107087A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449792-9, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 16337820, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010639-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449796-1 consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 12044640, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Os autos vieram conclusos diante da petição da 

autora para que seja isenta do pagamento das custas processuais, a qual 

fora condenada por ter sido condenada ao pagamento da litigância de 

má-fé. Pois bem. A Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: 

"O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Do disposto normativo 

constitucional acima citado, aufere-se que a gratuidade será concedida 

apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. Pelo que dos autos consta, a requerente se 

limitou a alegar a hipossuficiência ao argumento de que se encontra sem 

renda, tendo que cuidar de uma filha menor de idade e do seu pai 

acamado, todavia, verifico que o conjunto probatório acostado aos autos é 

insuficiente para o seu deferimento. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao 

dispor que a alegação de hipossuficiência possui apenas presunção de 

veracidade, devendo ser acompanhada de provas suficientes para 

demonstração da impossibilidade financeira de arcar com as custas 

processuais, conforme entendimento unânime no Superior Tribunal de 

Justiça. A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender 

que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele 

possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício (Código de Processo Civilcomentado e 

legislação extravagante, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em 

julgamento de caso análogo, Agravo de Instrumento nº 7.304.231-4, o 

ilustre Desembargador Campos Mello, do TJSP, entendeu que: "É verdade 

que incide, em princípio, a presunção de pobreza de quem a afirma para 

obter os benefícios da gratuidade, consoante o disposto no art. 4º, caput, 

da Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa que não possa o 

magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência de 

recursos de quem pleiteia o RESUMO INTEIRO TEOR EMENTA PARA 

CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a parte contrária 

formule impugnação ao pedido de assistência judiciária, se, diante do que 

consta dos autos, vislumbra indícios de que a real situação financeira do 

requerente não se coaduna com o conteúdo da declaração de pobreza. 

Pode, diante disso e em defesa do interesse público, determinar a 

apresentação de documentação suplementar que entender necessária ao 

seu convencimento. Pode, em resumo, determinar a produção de provas a 

respeito. É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. 

Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e 

Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da boa doutrina (Nelson Nery 

Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,"Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 

3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 1.060/50)". Compartilhando deste 

entendimento, colaciono recentes julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS 

DOCUMENTOS. ULTIMAS DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. 

AFERIÇÃO DA REAL POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A presunção relativa de hipossuficiência pode 

ser afastada mediante verificação, pelo magistrado, da possibilidade 
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econômica do agravante em arcar com as custas do processo. Inexiste, 

portanto, qualquer ofensa à legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 

6º da Lei n. 1.060/50 permitem ao magistrado indeferir os benefícios 

inerentes à assistência judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". 

Permite, em consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a 

prova dos autos, perquira acerca da real condição econômica do 

demandante. Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o 

juízo discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

Maria Vaneide Soares em que alega omissão constante na sentença de ID 

15192855 quanto à ausência de análise do pedido de desistência feito 

antes do julgamento da lide, não havendo que se falar em pagamento de 

custas processuais. Contrarrazões apresentadas pelo embargado. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, afastando a 

possibilidade de desistência do feito, dessa forma, não há que se falar em 

contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC. A 

questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o 

que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. Nesse 

sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença debatida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFIS DA SILVA TAMBOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14911314 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões apresentadas. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14944885 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões apresentadas. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

Cleiton de Souza Lima em id nº 15660514, em face da sentença proferida 

em id nº 15090308, sob o fundamento de omissão quanto ao pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões pelo 

embargado. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Com efeito, compulsando detidamente os autos, 

verifico que realmente a sentença combatida foi omissa ao condenar a 

exequente ao pagamento das custas processuais, sem analisar seu pleito 

de concessão de justiça gratuita realizado em sede de exordial. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, 

ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que corrijo a omissão constante, passando a constar na referida 

sentença: “CONDENO o requerente CLEITON DE SOUZA LIMA ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade, uma vez que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.”. 

MANTENHO os demais termos da sentença. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEILTON PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15694303 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões apresentadas. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DOMINGOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449440-7, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15824042, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 
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Decisão constante DO ID. 16364377, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Março de 2019 às 14h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-36.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (REQUERIDO)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que a demandada, em sede de 

impugnação, alude que se encontra em recuperação judicial pugnando 

pela extinção do feito, com o olhar volvido ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000303-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR MIOTTO (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR (EXCIPIENTE)

ANTONIO MANOEL NUNES (EXCIPIENTE)

 

Vistos em Correição. A despeito de a requerente pugnar desde já pela 

desconsideração da personalidade jurídica com a efetivação de penhora 

em id nº 11327748, denota-se pelo AR juntado em id nº 11082017 que a 

requerida não fora citada do presente incidente, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da autora para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GELVANO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que a demandada, em sede de 

contestação, alude que já fora o contrato objeto da presente demanda 

cancelado, bem como tenha juntado comprovante de crédito em favor da 

requerente em id nº 15917277, com o olhar volvido ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

SILVANA SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR CHICO (REQUERIDO)

FILHO DO SENHOR CHICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS OAB - MT1127/A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 151534

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 430, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, 

quando do seu comparecimento mensal, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249327 Nr: 2740-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor Gallo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 249327

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão retro, intime-se novamente a defesa para juntar 

aos autos o comprovante legível da viagem informada às fl. 74/74-v, no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando que o descumprimento das 

condições impostas poderá ensejar a conversão da pena restritiva de 

direito para privativa de liberdade e imediata regressão de regime ao 

fechado.

Ao ensejo, oficie-se à Secretaria Municipal de Administração de Mirassol 

D’Oeste a fim de informar se o recuperando Carlos Victor Gallo de Oliveira 

está comparecendo frequentemente para o cumprimento da pena imposta, 

especificamente a partir do mês de maio do corrente ano.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA.

Na data de 30 de outubro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 39/40.

 Às fls. 51/59 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a 

recuperanda tem se ausentado de sua residência aos finais de semana e 

em horários não permitidos, bem como não está carregando devidamente 

sua tornozeleira, além de ter registrado duas faltas no Projeto Resgatando 

Vidas, conforme fl. 60, pelo que sua regressão cautelar foi determinada 

às fls. 61/62.

Mandado de prisão efetivado em 03.05.2018 (fl. 64).

Audiência de justificação à fl. 66.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pela 

recuperanda em audiência, e consequente retorno ao regime semiaberto, 

conforme fls. 74/84.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 85/88, pugnando pela regressão 

definitiva do regime de cumprimento de pena da reeducanda para o 

fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, tem-se que a regressão definitiva não é automática, sendo 

uma faculdade do juiz da execução, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, a recuperanda descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que deixou esvair a 

bateria da tornozeleira eletrônica, violou os dias, área e horário do 

recolhimento domiciliar, bem como se ausentou, por duas vezes, nas 

palestras do Projeto Resgatando Vidas, conforme relatórios de fls. 51/60.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 04.05.2018, a recuperanda 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las, em razão da necessidade de 

manter os cuidados relativos ao filho menor, bem como negou ter se 

ausentado do Projeto Resgatando Vidas.

 Nesse enquadramento fático, em que pese a justificativa apresenta ser 

insuficiente para exculpar as faltas cometidas pela recuperanda, insta 

salientar que a implantação do sistema de monitoração eletrônica nesta 

Comarca é recente, iniciada em meados de setembro de 2017, quando 

este Juízo alterou as condições aplicadas anteriormente aos 

recuperandos, com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e 

preventiva da sanção penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram 

por demais brandas.

Assim, infere-se que o programa de monitoramento eletrônico desponta 

como medida inovadora e eficiente para a fiscalização dos recuperandos, 

cuja novidade não fazia parte do costume daqueles que já cumpriam ou 

que iniciaram o cumprimento de suas penas nesta Comarca, os quais, 

possivelmente, já estavam habituados com a ausência de um controle 

rígido e eficaz de todas as condições fixadas à sua reprimenda.

Portanto, os descumprimentos constatados pelo monitoramento eletrônico 

evidenciam um hipotético desconhecimento ou, talvez, descrença da 

recuperanda quanto à capacidade de vigilância da tornozeleira, à medida 

que depois da primeira violação, em que nenhuma advertência foi aplicada 

pela equipe de fiscalização, tampouco pelo Juízo, a apenada se sentiu 

incentivada a dar continuidade às transgressões, crendo que não 

estavam sendo detectadas pela Central de Monitoramento Eletrônico.

 Por outro lado, sabe-se que a regressão de regime prisional é medida 

judicial de intensa gravidade, que afeta sobremaneira o destino da 

execução e revela-se extremamente danosa aos interesses do 

condenado, devendo ser aplicada às transgressões mais graves, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par dessas considerações, ao apreciar o presente caso, tenho que a 

regressão definitiva representaria sanção exacerbada, apenas viável 

quando não se revele suficiente a simples advertência escrita a que faz 

referência o art. 146-C, parágrafo único, inciso IIV, da LEP, sendo esta 

uma sanção mais branda e adequada ao caso em testilha, consistente em 

valioso instrumento de política criminal, que viabiliza a manutenção da 

recuperanda no regime semiaberto, contemplando o caráter 

ressocializador da execução penal.

Convém sublinhar que a advertência é tida como resposta a um primeiro 

descumprimento que não esteja permeado de conteúdo mais grave, 

conforme se denota do presente caso, além do que referida admoestação 

não foi aplicada anteriormente.

No caso de segunda falta, deixará de ter sentido a aplicação de simples 

advertência escrita, já que significaria aplicar um benefício a recuperanda 

contumaz, que utilizou a nova oportunidade como subterfúgio para 

continuar a cumprir sua reprimenda como convier, sem respeitar os limites 

impostos, o que seria uma afronta ao Poder Judiciário, tornando-se 

cogente à regressão definitiva.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que a recuperanda 

permaneceu em prisão domiciliar durante a regressão cautelar já 

representa uma punição, sendo a advertência por escrito suficiente, por 

ora, para reiterar e, possivelmente, agravar as condições anteriormente 

aplicadas, já que se demonstraram insuficientes para afastar a 

recuperanda do regime intramuros.

Ante o exposto, REVOGO a regressão cautelar anteriormente decretada 

em desfavor da recuperanda EDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA, 

para mantê-la no regime semiaberto, mediante condições a serem 

fixadas/alteradas em audiência, pelo que designo audiência de 

advertência para o dia 21/06/2018, às 14h00min, oportunidade em que 

será procedida a soltura da recuperanda, a qual está em prisão domiciliar.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor da recuperanda.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA
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REGIME SEMIABERTO

Dia 21/06/2018, às 14h.

Autos n°: 251194

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor da 

recuperanda, esta e as acadêmicas Rityely Rayane F. da Silva, Katiane 

Pereira de Oliveira e Gabriela Orlando Pessoa.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Ao analisar as violações praticadas pela recuperanda, denoto que as 

medidas anteriormente fixadas não foram suficientes para que a apenada 

mantivesse uma conduta disciplinar e compatível com o convívio social, 

motivo pelo qual o agravamento das condições anteriormente aplicadas 

seria a melhor solução a se tomar para coibir novos descumprimentos.

Contudo, considerando que a recuperanda está em estado gestacional 

avançado, a depender da aplicação de novas condições mais austeras, 

estaria impedida, por fatores que transcendem sua vontade, de cumprir 

sua pena, pelo que mantenho as condições outrora aplicadas ao regime 

semiaberto, com a ressalva de que novas transgressões injustificáveis 

não serão perdoadas, ensejando, por consequência, nova regressão ao 

regime fechado.

Expeça-se Alvará de Soltura em benefício da recuperanda, salvo por 

outro motivo deva permanecer presa.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Ediane Carla Gomes de Alcantara

Recuperanda

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 257775

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a apresentação da resposta acusação restante, designo 

nova audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2018, às 

14h00min., a fim de inquirir as testemunhas Diego Camara Aquino de Lavor 

e Gislaine Lemes Amaral e proceder com os interrogatórios dos réus.

 Solicite-se a devolução das cartas precatórias expedidas às fls. 186 e 

154, devidamente cumprida.

 Intimem-se os acusados, seus defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para a realização do ato.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 3458-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael do Carmo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT- 10.207

 PROCESSO/CÓD. Nº 143308

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face de RIVAEL DO CARMO ROCHA.

Na data de 17.02.2017 o recuperando progrediu ao regime semiaberto (fls. 

962/964).

Ocorre que o recuperando deixou de comparecer periodicamente ao juízo 

para justificar suas atividades, motivo pelo qual sua regressão cautelar de 

regime para o fechado foi determinada à fl. 986/986-v.

 Nesse intervalo, aportou aos autos notícia de que recuperando se 

envolveu nos crimes de furto e tráfico de drogas após a progressão de 

regime, conforme folha de antecedentes criminais acostada à fl. 

1.019/1.019-v.

Audiência de justificação à fl. 1.030.

A defesa requestou a manutenção do recuperando no regime 

anteriormente fixado, alegando a confusão quanto ao intervalo de tempo 

de comparecimento ao juízo e ausência de trânsito em julgado acerca dos 

crimes supostamente praticados, fl. 1.033.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 1.034/1.037 pela regressão 

definitiva do regime de cumprimento de pena e consequente manutenção 

do recuperando no regime fechado.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo folha de antecedentes criminais de fl. 1.019 

e cópia da sentença de fls. 1.021/1.025, supostamente cometeu os delitos 

de furto e tráfico de drogas nos meses de junho e agosto de 2017, isto é, 

durante o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto, além de 

não ter comparecido no período estipulado pelo juízo para justificar suas 

atividades.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 28.09.2018 (fl. 1.030), o 

recuperando alegou ser usuário de drogas e ter se confundido com o 

intervalo de tempo que deveria comparecer em juízo, pois pensou que era 

mensal, e não quinzenal.

Nesse panorama, tenho que a justificativa apresentada pelo recuperando 

é insuficiente para eximi-lo da falta grave, já que o apenado não poderia 

se envolver em qualquer tipo de ação penal, bem como deveria 

comparecer um juízo no intervalo de tempo fixado, o que não ocorreu.

 Ora, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 
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PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

cometeu novos crimes, a perda dos dias remidos em um terço mostra-se 

adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

RIVAEL DO CARMO ROCHA, do semiaberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta 

grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

Vistos, etc.

Antes de apreciar o petitório de fl. 184, intime-se a defesa para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a audiência de justificação 

realizada no juízo deprecado de Cáceres, cuja mídia encontra-se 

encartada à fl. 183, uma vez que a decisão sobre a eventual regressão 

definitiva de regime exigirá a elaboração de novo cálculo, alterando as 

datas dos benefícios da execução penal, a exemplo da data para 

progressão de regime, ora vindicado pela defesa.

 Com o aporte da manifestação defensiva, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 2807-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Luiz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 28939

Vistos, etc.

Inicialmente, tendo em vista a planilha de cálculo amealhada à fl. 

1.178/1.178-v, bem como a unificação das penas a cumprir em patamar 

superior a oito anos de reclusão, torna-se incabível a permanência do 

recuperando no regime semiaberto, motivo pelo qual determino sua 

transferência ao regime FECHADO, com espeque no art. 111, parágrafo 

único c/c art. 118, inciso II, ambos da LEP.

Compulsando os autos, denoto que o cálculo apresentado à fl. 

1.178/1.178-v merece retificações nos campos da progressão de regime e 

livramento condicional referente à última condenação (guia de fl. 1.161), 

porquanto se trata de crime hediondo com reincidência específica 

reconhecida, conforme cópia da sentença de fls. 1.168/1.174, pelo que a 

fração a ser considerada para fins de progressão de regime na pena de 

linha nº 05 deve ser 3/5 (três quintos) e 1/1 (um inteiro) para o livramento 

condicional, uma vez que não faz jus ao benefício, diante da reincidência 

específica em crime hediondo, em conformidade com o art. 83, V, do CP.

Dessa forma, merece retificação a fração correspondente ao livramento 

condicional da pena de linha nº 01, pois, de acordo com entendimento 

jurisprudencial prevalente, a fração de hediondo reincidente deverá ser 

aplicada a todos os delitos hediondos.

Após a elaboração de novo cálculo, vistas à Defesa e Ministério Público 

para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Na sequência, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 179965 Nr: 1020-59.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 179965

 Vistos, etc.

Nos termos da Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, acolho o 

requerimento ministerial de fl. 677 e determino que o Diretor da Cadeia 

Pública local instaure PAD sobre o fato de o recuperando ter 

supostamente incitado ou participado de um motim no interior do ergástulo 

público, devendo comunicar a este Juízo o resultado do procedimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263025 Nr: 3144-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hamilton lobo mendes filho 

- OAB:10791

 PROCESSO/CÓD. Nº 263025

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/12/2018, às 15h20min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171470 Nr: 4554-45.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 171470

Vistos, etc.

Considerando a cota ministerial de fl. 509, diante do aporte da guia de fls. 

476/477 devidamente instruída com os documentos elencados no rol do 

art. 106 da LEP, proceda-se com a unificação das penas e elaboração de 

novo cálculo.

Após, dê-se vistas às partes para manifestação, iniciando pela defesa, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 31 de outubro de 2018, às 09h00min.

Autos n°: 262567

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Juliana 

Marques de Souza, Samuel da Silva Franco, Silvana Amorim, Bruno da 

Costa Soares, Anderson da Silva Nunes, Manoel e Maurina e procedido o 

interrogatório do réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Requerimento da defesa mediante mídia áudio-visual e decisão pelo 

mesmo meio.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Anatoly Hodniuk Júnior

Advogado

André Luiz dos Santos Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250344 Nr: 3206-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Freitas Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Massam Nichols 

- OAB:11270

 PROCESSO/CÓD. Nº 250344

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

14h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263586 Nr: 11410-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Luan Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josenilde soares caldeira - 

OAB:15236

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 31 de outubro de 2018, às 11h00min.

Autos n°: 263586

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Deivid Luan Arruda e Silva. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Junte-se cópia da denúncia relacionada ao IP 262453 e abram-se vistas à 

defesa e ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Deivid Luan Arruda e Silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:, Adelmo Góes Emerick - OAB:10904

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 31 de outubro de 2018, às 09h50min.

Autos n°: 263042

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Sebatião 

de Morais Leite, Manoelita Marques Andrade, André Luiz Silveira, Glauber 

Ferreira da Silva e procedido os interrogatórios dos réus. Registre-se que 

o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Requerimento da defesa mediante mídia áudio-visual.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abra-se vistas para manifestação escrita ao Ministério Público, acerca do 

requerimento elaborado pela defesa.

 Redesigno a presente audiência para o dia 05/12/2018, às 10:00h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Fernando.

Requisite-se o Policial Calindo.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Adelmo Goés Emerick

Advogado

Daniel Melo Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 Processo/CI nº 257793

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da defesa à fl.888-verso, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018, às 16h00min., para 

proceder com a oitiva das testemunhas Jhonatan Wiliam Paiva Soares e 

João Batista Soares.

Ato contínuo, devolvam-se as precatórias destinadas a oitiva das 

testemunhas supramencionadas sem cumprimento.

Por fim, abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto 

ao pedido elaborado pela defesa dos réus Silvana e Cristiano.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 246381

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

15h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para que no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Vistos, etc.

Antes de apreciar o petitório de fl. 184, intime-se a defesa para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a audiência de justificação 

realizada no juízo deprecado de Cáceres, cuja mídia encontra-se 

encartada à fl. 183, uma vez que a decisão sobre a eventual regressão 

definitiva de regime exigirá a elaboração de novo cálculo, alterando as 

datas dos benefícios da execução penal, a exemplo da data para 

progressão de regime, ora vindicado pela defesa.

 Com o aporte da manifestação defensiva, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202141 Nr: 383-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE 

SCHMOLLER DE SOUZA - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 202141

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

16h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258556 Nr: 1187-03.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 258556

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

15h10min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245841 Nr: 31-27.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcel de sá pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 245841

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa requerendo o reconhecimento 

da prescrição executória e, subsidiariamente, o aumento da quantidade de 

parcelas referentes à prestação pecuniária (fls. 57/58).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 59).

Em síntese, é o relatório. Decido.

Quanto à suposta ocorrência da prescrição da pretensão executória, sem 

razão a defesa, tendo em vista que o recuperando foi condenado à pena 

de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, prescrevendo, deste 

modo, em 08 (oito) anos, segundo o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Destarte, considerando que o trânsito em julgado para a acusação 

ocorreu em 28.07.2015, conforme guia de fl. 05, vislumbro que não 

transcorreu o prazo previsto para a prescrição da pretensão executória, 

uma vez que foi intimado para iniciar o cumprimento da pena em 

06.04.2018, conforme certidão de fl. 52.

Tocante à prestação pecuniária, constato que o seu pagamento foi fixado 

em 07 (sete) parcelas de R$ 136,28 (cento e trinta e seis reais e vinte e 

oito centavos), além do pagamento de uma multa no mesmo valor e 

condições, a ser paga após o adimplemento da prestação pecuniária.

Pois bem, apesar da alegada hipossuficiência do recuperando, insta 

consignar que não é facultado ao apenado optar pela pena que melhor lhe 

convier, devendo este se adaptar e procurar priorizar o cumprimento de 

sua reprimenda.

 Convém salientar, ainda, que a sanção penal tem como finalidade retribuir 

ao apenado o mal causado, bem como prevenir a prática de novos delitos, 

objetivos que não seriam alcançados caso fosse possível ao recuperando 

escolher a melhor espécie de pena ou forma de cumprimento que se 

enquadre na sua rotina.

 Outrossim, além de inexistirem documentos que comprovem a alegada 

hipossuficiência, verifico que as parcelas fixadas não são exorbitantes a 

ponto de impedir o recuperando de quitá-las, à míngua de qualquer 

demonstração neste sentido.

Deste modo, não verificada a ocorrência da prescrição executória e diante 

da não demonstração da impossibilidade do pagamento da prestação 

pecuniária, indefiro o pedido da defesa de fls. 57/58.

Intime-se o recuperando para que inicie o pagamento da prestação 

pecuniária, no prazo de cinco dias, conforme estipulado na decisão de fl. 

49, reforçando que o descumprimento das referidas condições acarretará 

regressão de regime.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições fixadas, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249664 Nr: 2893-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 31 de outubro de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 249664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, e o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 
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supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Iolanda de 

Souza Neves. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Torno sem efeito a revelia decretada na audiência passada.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

José Carlos Mendes

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258384 Nr: 1103-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo guilherme da silva - 

OAB:2994

 PROCESSO/CÓD. Nº 258384

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

16h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259290 Nr: 1560-34.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vinicius da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiiz emilio tolon - 

OAB:20011/e, marlucia alves de souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259290

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

14h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228252 Nr: 887-46.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Tertuliano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilson carlos ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 228252

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

17h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248283 Nr: 2236-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Endre Biribili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BARRETO LOPES - 

OAB:20450/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 248283

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

16h30min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 289/300 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública no mês de 

setembro de 2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197227 Nr: 4239-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Manoel Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059
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 PROCESSO/CÓD. Nº 197227

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06/02/2019, às 

16h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, paulo henrique schmoller de souza - OAB:7887

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 31 de outubro de 2018, às 14h40min.

Autos n°: 174473

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, e o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Robson 

Soares da Silva, Antonio Carlos dos Santos. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Junte-se a certidão do oficial de justiça quanto à condução coercitiva da 

vítima Emerson

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Clinton Ferreira da Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 258386

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará na realização do realinhamento 

e força-tarefa na 2ª Vara Criminal da Capital, do dia 05 a 23 de novembro, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 13/02/2019, às 

15h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256231 Nr: 151-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para que no prazo de 5 

(cinco) dias apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando a douta advogada para que no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA.

Na data de 30 de outubro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 39/40.

 Consta às fls. 89/90 decisão revogando a regressão cautelar da 

recuperanda, anteriormente determinada face aos descumprimentos 

registrados pelo monitoramento eletrônico, oportunidade em que este Juízo 

concedeu nova chance para que permanecesse no regime menos 

gravoso.

À fl. 119 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a 

recuperanda permaneceu com sua tornozeleira desligada por mais de dez 

dias, a qual foi desativada pela unidade gestora.

Aportou à fl. 120 informação que a apenada cometeu novo crime no dia 

24.07.2018.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, a recuperanda havia retornado ao cumprimento do 

regime extramuros mediante condições fixadas às fls. 39/40, sendo que 

no item “a” e “i” consta expressamente que a apenada deveria manter o 
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aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado e em perfeitas 

condições, bem como não poderia cometer novo crime ou contravenção 

penal.

 Pois bem, segundo informação juntada pela Central de Monitoramento à fl. 

119, consta que a recuperanda permaneceu com a tornozeleira eletrônica 

desligada por mais de dez dias, motivo pelo qual a unidade gestora 

procedeu com a desativação do equipamento.

Não bastasse a transgressão acima relatada, a apenada ainda praticou o 

delito de tráfico de drogas no dia 24.07.2018, conforme auto de prisão em 

flagrante distribuído neste Juízo sob CI 262040, ou seja, cometeu novo 

crime durante o cumprimento de sua reprimenda.

Vale destacar que a recuperanda foi advertida que o novo 

descumprimento das condições impostas em audiência ensejaria a 

imediata regressão do regime semiaberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime da recuperanda, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, c/a art. 52, ambos da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena da recuperanda EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA, do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato 

mandado de prisão.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Cáceres, com a finalidade de 

realizar a audiência de justificação da apenada.

Com o retorno da missiva, dê-se vista às partes para manifestação, 

iniciando pela defesa, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

Vistos etc.

Considerando o ofício juntado à fl. 114, oficie-se, com urgência, a Central 

de Monitoramento Eletrônico a fim de informar, no prazo de 48h, se fora 

recolocada a tornozeleira eletrônica na recuperanda, visto que ao 

consultar o sistema de monitoramento, conforme extrato em anexo, denoto 

que o dispositivo não apresenta sinal desde 10.07.2018.

Outrossim, determino que a Unidade de Monitoramento proceda com as 

comunicações necessárias junto a recuperanda para constatar algum 

defeito, porventura existente, no aparelho eletrônico ou se referida 

violação foi praticada intencionalmente pela apenada.

Com a resposta, volte-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 251194

Recuperanda: EDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Advogado: Dr. Edson Gomes de Carvalho OAB/MT 19970

Recuperanda: Ediane Carla Gomes de Alcantara

 Aos quatro dias do mês de maio de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação da autuada que 

teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor, 

passando a qualificá-la, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a autuada foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 
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das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Considerando o estado de gravidez da recuperanda, que está 

aproximadamente no 8º mês de gestação, tendo outros filhos menores 

para cuidar, aplicando analogicamente o art. 117, IV, da LEP à presente 

hipótese, somada a ausência de gravidade exacerbada no 

descumprimento das condições anteriormente impostas no regime 

semiaberto, determino que a recuperanda seja mantida em prisão 

domiciliar, com monitoramento eletrônico, até decisão final quanto à sua 

regressão de regime em definitivo ou manutenção no regime semiaberto.

Sirva a presente decisão como mandado de prisão domiciliar.

Fica a recuperanda autorizada a se deslocar somente para hospitais e 

consultas médicas, devendo imediatamente após a consulta ou no dia útil 

seguinte, juntar aos autos comprovante da referida consulta.

Oficie-se à Central de Monitoramento.

Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, 

iniciando pela defesa.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

EDSON GOMES DE CARVALHO

Advogado

EDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA

Recuperanda

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA.

Na data de 30 de outubro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 39/40.

 Às fls. 51/59 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que a 

recuperanda tem se ausentado de sua residência aos finais de semana e 

em horários não permitidos, bem como não está carregando devidamente 

sua tornozeleira.

Aportou à fl. 60 a lista de frequência do Projeto Resgatando Vidas, 

registrando duas faltas da recuperanda, nos dias 29/11 e 06/12 de 2017.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, a recuperanda estava cumprindo sua reprimenda no 

regime extramuros, mediante condições fixadas às fls. 39/40, sendo que 

nos itens “a”, “c” e “j” consta expressamente que a apenada deveria 

manter o aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado e em 

perfeitas condições, bem como deveria se recolher em sua residência aos 

finais de semana e feriados, e nos dias úteis entre 20h e 05h, além de 

participar do ciclo de palestras do projeto Resgatando Vidas.

 Pois bem, segundo histórico de violações juntado pela Central de 

Monitoramento às 51/59, consta que a apenada tem se ausentando de sua 

residência aos finais de semana e feriados, bem como nos dias úteis após 

o horário permitido, além de manter sua tornozeleira descarregada.

Outrossim, conforme ressai da lista de frequência à fl. 60, tem-se que a 

recuperanda não compareceu em duas datas do projeto Resgatando 

Vidas, sem apresentar justificativa para tanto.

Vale destacar que a recuperanda foi advertido que o descumprimento das 

condições impostas ao regime semiaberto ensejaria a imediata regressão 

do semiaberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena da recuperanda EDIANE CARLA GOMES DE 

ALCANTARA, do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato 

mandado de prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.
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Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 43, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 251194

Data da audiência: 30.10.2017, às 15h

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor da 

recuperanda e esta.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 06/11/2017, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) A requerimento da recuperanda, na hipótese de não estar inclusa no 

sistema de monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: 

comparecer, a partir de 07/11/2017, diariamente na Cadeia Pública do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação. Já em andamento, fica o 

recuperando previamente notificado para participar do projeto 

“Resgatando Vidas”, enquanto em atividade, a ser realizado todas as 

quartas-feiras, entre 19:00h e 21:00h, na Escola Centro Municipal 

Educacional “Vereador Edson Athier de Almeida Tamandaré”, localizada 

na Rua Bahia, nº 3739, Bairro Cidade Tamandaré III, Mirassol D’Oeste/MT, 

sendo que nos dias de realização do evento fica a recuperanda 

dispensada do comparecimento na diário na secretaria, acaso não esteja 

inclusa no sistema de monitoramento eletrônico.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:
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- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se ao responsável pelo Projeto “Resgatando Vidas”, a fim de que 

informe a participação do recuperando ao mesmo.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Não havendo cálculo de pena nos autos, proceda-se a elaboração do 

mesmo, com intimação da Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias. Havendo impugnação por qualquer das 

partes, vistas à parte contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo 

conclusos posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Ediane Carla Gomes de Alcantara

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 251194

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

30/10/2017, às 15h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261661 Nr: 2452-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261661

Vistos etc.

Não obstante a petição retro, na qual a defesa do recuperando requer 

autorização para sua permanência na Cadeia Pública desta Comarca, 

denoto que a presente guia de execução, oriunda da Justiça Federal de 

Cáceres, foi indevidamente encaminhada a este Juízo, dada a inexistência 

de anuência para a manutenção do recuperando nesta Comarca.

Desta forma, cumpra-se a decisão exarada à fl. 55, remetendo-se os 

autos ao juízo de origem, bem como se oficie à SEJUDH para que 

providencie o recambiamento do condenado ao ergástulo público de sua 

circunscrição.

Intime-se o requerente do petitório de fls. 62/64 para que formule suas 

pretensões no juízo de origem, competente para a apreciação do pleito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261661 Nr: 2452-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos etc.

Não obstante a petição retro, na qual a defesa do recuperando requer 

autorização para sua permanência na Cadeia Pública desta Comarca, 

denoto que a presente guia de execução, oriunda da Justiça Federal de 

Cáceres, foi indevidamente encaminhada a este Juízo, dada a inexistência 

de anuência para a manutenção do recuperando nesta Comarca.

Desta forma, cumpra-se a decisão exarada à fl. 55, remetendo-se os 

autos ao juízo de origem, bem como se oficie à SEJUDH para que 

providencie o recambiamento do condenado ao ergástulo público de sua 

circunscrição.

Intime-se o requerente do petitório de fls. 62/64 para que formule suas 

pretensões no juízo de origem, competente para a apreciação do pleito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/12/2018, às 

14h50min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263024

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 04/12/2018, às 14h50min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263024

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MÁRCIO DOS 

SANTOS CHAVES por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Outrossim, ACOLHO a manifestação ministerial de fl. 54-v, determinando o 

arquivamento parcial do presente inquérito em relação ao denunciado 

MÁRCIO DOS SANTOS CHAVES tocante aos delitos previstos nos artigos 

140 e 147 do Código Penal, sendo que os crimes de injuria e ameaça 

foram os meios para resultar o crime final de desacato e resistência, 

restando por eles absorvidos em face do principio da consunção, 

ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 

do Código de Processo Penal.

 Por fim, defiro o item nº 04 da cota ministerial de fls. 53/54, pelo que 

determino a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando a 

identificação e a oitiva da testemunha Bruno Martins Ispael Souza.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263024

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu Márcio dos Santos Chaves, salientando que não persistem 

mais os motivos que decretaram sua prisão (fls. 95/101).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito 

(fls.104/105).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo há um pouco 

mais de 01 (um) mês, quando da conversão da prisão em flagrante pela 

suposta prática dos crimes previstos art. 129, §9º, do Código Penal 

(violência doméstica), art. 306, §1º, inciso II do CTB e artigos 329, 330 e 

331, todos do Código Penal, oportunidade em que restou consignado a 

necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade 

da conduta, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de 

consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada.

Ademais, é importante destacar que os indícios de materialidade e autoria 

delitiva ficaram devidamente comprovadas no boletim de ocorrência de fls. 

03/05 e auto de prisão em flagrante de fl.02. Logo, mesmo que a vítima 

tenha se retratado, isentando o indiciado de culpa, inicialmente (no 

hospital), a mesma alegou ter sido agredida, o que evidencia que suas 

alegações estão contraditórias, as quais serão dirimidas no decorrer da 

instrução processual.

Inclusive, em declarações a delegacia de polícia desta Comarca 

(fl.15-verso), a testemunha Ana Paula, irmã da vítima, confirmou as 

agressões e salientou não ser a primeira vez.

Outrossim, quanto à invocação do princípio da homogeneidade, impende 

assinalar que a custódia processual tem natureza diversa da prisão penal, 

com objetivos diversos, sendo que a primeira, na hipótese, consiste em 

salvaguardar a ordem pública, frente a existência de indícios suficientes 

de autoria, materialidade delitiva e pelo risco concreto de reiteração 

criminosa (periculum libertatis), pelo que não há falar em qualquer violação 

ao aludido princípio quando presentes os requisitos que autorizam tal 

medida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

HABEAS CORPUS – FURTO – 1. ALEGADA INEXISTENCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E REQUISTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO 

CAUTELAR -– PRISÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA 

PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA E REGISTRO DE AÇÕES 

PENAIS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO– 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO 

DO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 531 de 860



DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 3. DECRETO 

PREVENTIVO NECESSÁRIO DIANTE DA REITERAÇAO DELITIVA DO 

PACIENTE – INSUFICIÊNCIA/IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA. 1. 

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão em que se decreta a 

custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, quando 

o agente ostenta condenação por crime patrimonial, bem como, responde 

a outras duas ações penais, evidenciando o risco concreto de que, em 

liberdade, poderá voltar a cometer novos delitos. 2. Satisfatoriamente 

atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se 

mostrando indispensável a constrição cautelar, não há que se falar em 

aplicação do princípio da homogeneidade, ou mesmo, na incidência de 

medidas cautelares diversas da prisão. 3. A medida extrema de privação 

da liberdade é necessária para a garantia da ordem pública, de modo, que 

satisfeita a exigência do art. 312 do Código de Processo Penal, revela-se 

insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão que para o 

caso, sequer tem previsão legal de cabimento. (HC 87895/2015, DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). (Grifei).

Assim, mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e 

indefiro o requesto de fls. 95/101.

Por fim, tendo em vista que o indiciado foi citado (fl.103) e constatou 

possuir advogado, intime-se o causídico para que apresente resposta à 

acusação, no prazo legal.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263024

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu MÁRCIO DOS SANTOS CHAVES, fundamentado na 

ausência de materialidade e autoria, bem como ausentes os requisitos 

autorizadores da medida extrema (fls.67/79).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls.80/81).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão em flagrante fora convertida em preventiva recentemente, em 

18.08.2018, uma vez que está sendo imputado ao custodiado a prática 

dos delitos previstos no art. 129, §9º, do Código Penal (violência 

doméstica), art. 306, §1º, inciso II do CTB e artigos 329, 330 e 331, todos 

do Código Penal, oportunidade em que restou consignado a necessidade 

de assegurar a ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva, fator a 

justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua 

manutenção.

Nesse sentido, analisando o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada, restringindo-se em salientar que o flagrado não agrediu a 

vítima, e que suas lesões foram consequência de um acidente de moto, 

isto é, seu fundamento se confunde com o mérito da demanda, o que deve 

ser mais bem apreciado durante a instrução processual.

 Sobreleva mencionar, ainda, que o flagrado possui uma extensa ficha de 

antecedentes por crimes das mesmas naturezas (violência doméstica e 

conduzir veículo automotor sob influência de álcool), circunstância que 

evidencia sua personalidade inclinada à senda delitiva, não sendo 

recomendável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva 

ficaram devidamente comprovadas no boletim de ocorrência de fls. 03/05 

e auto de prisão em flagrante de fl.02. Logo, mesmo que a vítima tenha se 

retratado, isentando o indiciado de culpa, inicialmente (no hospital), a 

mesma alegou ter sido agredida, o que evidencia que suas alegações 

estão contraditórias, as quais serão dirimidas no decorrer da instrução 

processual.

Inclusive, em declarações a delegacia de polícia desta Comarca 

(fl.15-verso), a testemunha Ana Paula, irmã da vítima, confirmou as 

agressões e salientou não ser a primeira vez.

Outrossim, em que pese a argumentação de que as lesões da vítima 

seriam decorrentes de um acidente de moto, o qual ambos estavam juntos, 

esta não merece prosperar nesta fase, posto que caso estes fatos 

realmente tenham ocorrido e eles não tivessem brigado, o réu prestaria 

socorros à vítima, o que não aconteceu, tendo ela que ser acudida por 

outra pessoa que passava no local.

Saliente-se que os predicados favoráveis elencados pela defesa do 

denunciado não justificam a revogação da prisão preventiva quando 

presentes os requisitos da sua manutenção.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA. VIA IMPRÓPRIA. DELIBERAÇÃO JUDICIAL DE DECRETAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E 

DOS FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE AUTORIZADORES DO 

ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA 

DOS ATOS JURISDICIONAIS. PREDICAÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL. 

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. 1. Incomportável em sede de habeas 

corpus a análise da alegada tese de negativa de descumprimento das 

medidas protetivas de urgência, ainda que não tenham sido fixadas, por 

demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de 

convicção. 2. Constitui ato processual virtuoso, provido de fundamentação 

concreta, a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, 

assentada na gravidade do fato delituoso, periculosidade do agente e 

necessidade de proteger a integridade física da vítima, revelando a 

persistência das hipóteses da segregação cautelar, reclamando 

conservação, para garantia da ordem pública. 3. Eventuais predicados 

pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de 

autorizar a revogação da prisão, se presentes os pressupostos 

autorizadores da medida. 4. A alegação de que o paciente faz jus à 

liberdade, porque estaria sujeito a regime menos gravoso em caso de 

eventual condenação, não comporta apreciação em habeas corpus, por 

tratar de questão afeta à prova, a ser apreciada na ação penal e na fase 

própria. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, 

DENEGADA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 369912220188090000, Relator: 

DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 28/06/2018, 

1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2555 de 30/07/2018).

Assim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e indefiro o 

requesto de fls.67/79.

Cite-se o acusado, vez que a denúncia já foi recebida (fl.59-verso).

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261661 Nr: 2452-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261661

Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, denoto que a presente guia de 

execução foi indevidamente encaminhada a este Juízo, dada a 

inexistência de anuência para a manutenção do recuperando nesta 

Comarca, circunstância que destoa do preceito previsto no art. 1.440, da 

CNGC:

Art. 1.440. Os magistrados que pretenderem remover presos, provisórios 

ou condenados, para estabelecimento prisional localizado em outra 

comarca do Estado, primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à 

SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), na forma 
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disposta na Seção 37, capítulo 7, desta CNGC. Com o atestado de vaga, o 

Juízo destinatário será comunicado e só poderá recusar a transferência 

por motivo imperioso e relevante, mediante decisão escrita, fundamentada 

e instruída com documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Desta forma, tendo em vista que a Cadeia Pública local, hodiernamente, 

encontra-se superlotada e interditada judicialmente, impossibilitando o 

recebimento de novos presos, oriundos de outras Comarcas, determino 

que os autos sejam devolvidos ao Juízo de origem, devendo proceder com 

o imediato recambiamento do condenado ao ergástulo público de sua 

circunscrição, conforme já solicitado anteriormente.

Por fim, tocante ao ofício juntado à fl. 14, vislumbro que o Diretor da Cadeia 

Pública local não embasou o pedido de permuta do recuperando Adílio de 

Freitas com o apenado Celio Mariano, motivo pelo qual o indefiro.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001979-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE CAMARGO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI GARCIA MIRANDA OAB - PR24519 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM INEZ CELANTE LOSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002202-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIA DA TERRA AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LEME ZIRONDI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002076-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

JOEL CRISTIANO GRAEBIN OAB - RS42855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DALL OGLIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002081-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JEFERSON FERRAZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002081-28.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002090-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIANE FRIGO OAB - SP269989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA RICHARD (REQUERIDO)

ANTONIO RICHART (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002090-87.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002152-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO VENDRUSCOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NERI ZIMERMANN AGUINEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002152-30.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002164-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ONGARATTO DIAMANTE OAB - SP243106 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002164-44.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95420 Nr: 3323-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Jesus do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Autora, por seus advogados, para se 

manifestarem sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 116/119, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86337 Nr: 2719-83.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Jose Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Sônia de Fátima da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo proposta por Nilson Jose Pereira em 

desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR o pagamento ao 

Requerente Nilson Jose Pereira pelo Município de Nova Mutum/MT de todas 

as verbas que teria direito desde o ato de sua exoneração, que ocorreu 

no dia 30 de junho de 2015, inclusive promoções e pagamento de seus 

vencimentos a partir de seu afastamento até o dia em que completa 70 

(setenta) anos, qual seja 28 de outubro de 2018, com juros e correção 

monetária nos seguintes termos: DEIXO de reintegrar o servidor público 

Nilson Jose Pereira no cargo porque no decorrer da demanda completou 

70 (setenta) anos, sendo atingido pela aposentadoria compulsória, no dia 

28 de outubro de 2018, com fundamento no art. 40, § 1º, II, da Constituição 

Federal.Condeno, ainda, o Requerido Município de Nova Mutum/MT ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a teor do art. 85, § 4°, do Código Processo Civil.Sem custas, nos 

termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Com reexame 

necessário, diante da falta de liquidez do comando judicial, forte no art. 

496 do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114579 Nr: 1071-63.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kosten Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelio Luiz Pitz, Jocelio Luiz Pitz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Torres Marino Rath - 

OAB:221.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77648 Nr: 1162-95.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, César Karasiaki - OAB:MT 16837, Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 Vistos

Considerando que as partes mencionam a existência de processos 

potencialmente conexos com o presente, determino que os feitos de 

Código 77445; 76901; 77790; 77791; 77163; 75435; e 94466 sejam 

promovidos à conclusão desta magistrada, juntamente com os presentes, 

independentemente da declaração ou não se suspeição do magistrado 

titular, para verificação quanto à existência de eventual conexão daqueles 

com os fatos analisados na presente demanda.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34898 Nr: 1217-90.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. em 

desfavor de Ataide Bizinotto Filho.

De proêmio, indefiro o requerido no pleito à fl. 96 no tocante a pesquisa 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, 

considerando que já fora realizada via Sistemas Bacenjud e Renajud, não 

logrando êxito, vide fls. 83/85.

 Portanto, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de 

bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, 
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postulou pela requisição das declarações de imposto de renda da parte 

Executada.

Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes 

assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas 

as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 96, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA - EPP (RÉU)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000908-66.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 13287706 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 13287706 está com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 05 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001485-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON SILVA ANDREANI (RÉU)

EDEMAR ANDREANI (RÉU)

EDEMAR ANDREANI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001485-44.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não informou o 
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endereço dos requeridos Ederson Silva Andreani e Edemar Andreani. 

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

informando nos autos o endereço dos requeridos Ederson e Edemar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 06 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001499-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMARIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001499-28.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 15.155,38 (quinze mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001502-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TIBOLLA LEAL (REQUERENTE)

FABIOLA TIBOLLA LEAL (REQUERENTE)

ANDERSON TIBOLLA LEAL (REQUERENTE)

PATRICIA TIBOLLA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001502-80.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Por fim, proceda a exclusão do nome do 

requerido "Fórum da Comarca de Nova Mutum" do polo passivo, visto que 

se trata de procedimento de jurisdição voluntária. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 06 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001520-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO LOCATELLI SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001520-04.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 24.276,01 (vinte e quatro mil, 

duzentos e setenta e seis reais e um centavo). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001541-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO A.F. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001541-77.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001554-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - ME (RÉU)

ALINE SABRINA FONSECA CONTATO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001554-76.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 
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CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001388-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ILDEBRANDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIANA DE LIMA CAMPOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001388-44.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor não juntou os documentos na ordem correta, 

o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente a documentação na ordem cronológica correta, uma vez 

que a petição inicial encontra-se no 3º documento apresentado pelo autor 

e não como o 1º documento dos autos, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93188 Nr: 1970-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Candido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 72, com a 

informação "mudou-se", requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 445-83.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De conformidade com o artigo 5º, § 1º da Resolução 234/16/CNJ, o qual 

prevê que a publicação no DJE substitui qualquer outro meio de publicação 

oficial, torno sem efeito a intimação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81619 Nr: 4410-69.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 59, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48793 Nr: 29-23.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 83, com a 

informação "desconhecido", requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 1216-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS VANZIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Tolentino - 

OAB:PR 33.142, LEANDRO DE QUADROS - OAB:31857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 53, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 4545-13.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Andrade Benk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 67/68, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos. Cuida-se de impugnação à penhora de ativos financeiros 

apresentada às fls. 107/112 pelo executado ADILSON TOMBINI. Sustenta, 

em síntese, que o bloqueio judicial realizado na data de 10.09.2018 junto à 

Cooperativa SICOOB CREDISUL, no valor de R$ 262.303.58 (duzentos e 

sessenta e dois mil, trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos), 

incidiu sobre recursos objeto de penhora agrícola da cédula de produto 

rural pignoratícia e hipotecária destinada ao custeio agrícola do plantio de 

milho, safra 2019, e devidamente registrada no Primeiro Serviço Registral 

de Nova Mutum, sob o nº ordem 15.896. (...) Instado a se manifestar, o 

exequente alegou que o valor total contratado do financiamento com a 

Cooperativa SICOOB CREDISUL foi de R$ 414.000,00 (quatrocentos e 

catorze mil reais), sendo o montante penhorado bem inferior. Aduz, ainda, 

que a penhora não recaiu sobre bem dado em garantia em cédula de 

produto rural, uma vez que consta na referida cédula hipoteca de bem 

imóvel e penhor de grãos, individualizado e descrito, respectivamente, na 

cláusula vigésima terceira. (...) In casu, tenho que o pleito do executado se 

amolda às hipóteses legais, uma vez que não se trata de salário, mas sim 

de financiamento bancário, bem como sobre o mesmo não incidem a 

hipoteca ou penhor previstos como garantia da cédula de produto rural. 

Assim, rejeito a alegação de impenhorabilidade da importância R$ 

262.303.58 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e três reais e 

cinquenta e oito centavos), penhorada da conta do executado Adilson 

Tombini, oportunidade em que determino a liberação dos valores em favor 

do exequente. Outrossim, verifico que também foi penhorada a importância 

R$ 9.885,27 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete 

centavos), a qual não foi objeto de impugnação, ocasião em que deve ser 

liberada em favor do exequente. Intime-se o exequente para que informe 

os dados bancários para a expedição de alvará para levantamento de 

valores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 1407-48.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zairo Luiz Tombini, Luiz Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 2584-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosedanea Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 69/70, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1992-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Cristina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 65, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 445-83.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, parte requerida, citada por Edital, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar Embargos Monitórios, tão 

pouco comprovou nos autos o pagamento do débito. Nos termos da 

legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80026 Nr: 3172-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte requerida 

apresentar Embargos, tão pouco comprovou nos autos o pagamento do 

débito. Nos termos da legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora a dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000923-35.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por EDINALDO CANDIDO DA SILVA em desfavor de INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, onde requer, em sede de 

tutela antecipada, a imediata concessão do auxílio-doença. Com a inicial, 

vieram os documentos de ID’s 13312856, 13312863, 13312866, 13312869, 

13312875, 13312880, 13312884, 13312886, 13312888, 13312890, 

13312891 e 13312892. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. A medida antecipatória deve ser indeferida. Para que seja possível 

a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, torna-se 

necessária a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão, 

que estão dispostos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim sendo, só há falar em concessão de antecipação dos efeitos da 

tutela se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da 

verossimilhança da alegação, ou seja, a probabilidade do direito (fumus 

boni iuris) e que haja perigo de dano o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Contudo, a verossimilhança das alegações da autora 

não se faz presente no caso sob comento, ante a necessidade da 

realização de prova pericial, imprescindível para a verificação da alegada 

invalidez. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada pelos fundamentos acima declinados. Concedo à autora os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se a parte requerida 

para, querendo contestar apresente ação, no prazo legal de 30 (trinta) 

dias, visto que a autarquia goza de prazo em dobro conforme artigo 183 

do Novo Código de Processo Civil, ciente que, se não o fizer 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição 

inicial (art. 344 do CPC). Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em 

eventual audiência, o processo já contenha todos os elementos 

probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da 

sentença. NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, 

podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 

08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133, 

para que desde já agende data para a realização da perícia médica no 

autor EDINALDO CANDIDO DA SILVA. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude da 

especialização da profissional, bem como pelo fato de que é o único 

medico desta Comarca cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal que se encontra atualmente realizando 

periciais judiciais. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca 

desta nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos 

autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Concedo, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para o 

início da perícia, para o Sr. Perito apresentar o laudo pericial, podendo 

retirar os autos do cartório para elaboração do mesmo, por este período. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 06 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000679-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOILI SAND KOGLER (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000679-09.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000491-16.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUS MARTINS LUEDKE (EXECUTADO)

NEI LUIZ LUEDKE (EXECUTADO)

LUEDKE & LUEDKE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000491-16.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – 

SICREDI OURO VERDE em face de LUEDKE E LUEDKE LTDA EPP, NEI LUIZ 

LUEDKE E MAGNUS MARTINS LUEDKE, todos qualificados nos autos. Com 

a inicial, vieram os documentos de ID 12573212, 12573240, 12573241, 

12573243, 12573247, 12573248, 12573250, 12573253, 12573256, 

12573258, 12695621, 12695638, 12695648, 13391582, 13391593 E 

13391600. Pois bem. Compulsando os autos nota-se que a presente inicial 

está de acordo com o que determinado o artigo 798 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 

22.471,72 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e 

dois centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil. Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum/MT, 06 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO CAROLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001295-81.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial eis que a primeira vista se mostram presentes os requisitos legais 

dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se o requerido, por carta precatória, no 

endereço declinado na inicial, para, querendo, contestar a presente ação, 

nos termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 30 (trinta) 

dias em observância ao artigo 183 do Código de Processo Civil, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Tendo em vista que o autor não se manifestou acerca 

de interesse na audiência de conciliação preliminar, bem como ante a 

escassez de mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC, deixo de designar audiência preliminar de conciliação, 

iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de contestação nos 

moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. 

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em seguida, 

retornem os autos conclusos. Defiro a gratuidade da justiça à parte 

autora, eis que presentes os requisitos. Defiro a prioridade em tramitação 

vez que o requerido possui idade superior a 60 (sessenta) anos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 06 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI FERREIRA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000482-54.2018.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

requerente, eis que presentes os requisitos. Compulsando os autos 

nota-se que a presente inicial está de acordo com o que determinado o 

artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. 

Cite-se o executado para, no prazo de 90 (noventa) dias, efetuar o 

pagamento dos débitos originários de licenciamento, DPVAT e IPVA já 

vencidos do veículo VW Pointer GLi 1.8, bem como para que efetive a 

transferência do veículo para seu nome perante o correspondente órgão 

executivo de trânsito, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-a à 15 (quinze) dias. Concedo ao Sr. Oficial 

de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001019-50.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 15.822,29 (quinze mil, 

oitocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do 

Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 

06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001322-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PAULO WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001322-64.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 
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qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 55.057,54 (cinquenta e cinco 

mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 

do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001555-61.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Cite-se a parte requerida dos termos da emenda a inicial, no endereço 

constante da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em seguida, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001156-32.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte 

requerida no endereço constante da inicial para, querendo, contestar a 

presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Tendo em vista que o autor não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em seguida, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001321-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA CORREA BOTELHO - ME (EXECUTADO)

IVANA CORREA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001321-79.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 67.233,51 (sessenta e sete 

mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos). Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 

do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001323-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ROEHRS (EXECUTADO)

ROEHRS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001323-49.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 102.796,36 (cento e dois mil, 

setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos). Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 

do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001324-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ROEHRS (EXECUTADO)

ROEHRS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________
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___________ Processo nº 1001324-34.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 164.002,40 (cento e sessenta 

e quatro mil e dois reais e quarenta centavos). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 do Código 

Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 06 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ELIZANGELA MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001340-85.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 21.569,19 (vinte e um mil, 

quinhentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos). Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 212 

do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001341-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SIMON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SIMON OAB - SC49250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOLSKI WEIRICH ZORZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ HENRIQUE MOLSKI WEIRICH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001341-70.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intime-se o 

patrono da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001342-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISINALVA CALIXTO DE SALES (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001342-55.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA KARINE MAROLLI GIANOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001344-25.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 113.433,45 (cento e treze mil, 

quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001436-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BRANCALIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AFONSO TOLAZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001436-03.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de Notificação Judicial formulado por EUCLIDES BRANCALIONE 

em face JAIR AFONSO TOLAZZI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A notificação tem o fito de apenas prevenir responsabilidade e 

resguardar direitos, motivo pelo qual entendo que, em razão dos 

argumentos expostos na exordial, preenche os requisitos para a 

concessão pleiteada, de maneira que DEFIRO o pedido inicial, eis que bem 

instruída. Assim, NOTIFIQUEM-SE conforme requerido, entregando-se aos 

notificados cópia da petição inicial. Feita a devida notificação, DETERMINO 

que, após decorridas quarenta e oito (48) horas, sejam os autos 
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entregues à parte independentemente de traslado, na forma do artigo 729, 

do Código de Processo Civil. As baixas de praxe deverão ser efetivadas. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Nova Mutum, 06 de 

novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001437-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES BRANCALIONE (REQUERENTE)

CLARIZETE DATIVA BRANCALIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIRI ROSTIROLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001437-85.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de Notificação Judicial formulado por EUCLIDES BRANCALIONE 

e CLARIZETE DATIVA BRANCALIONE em face de LOIRI ROSTIROLA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A notificação tem o fito de 

apenas prevenir responsabilidade e resguardar direitos, motivo pelo qual 

entendo que, em razão dos argumentos expostos na exordial, preenche 

os requisitos para a concessão pleiteada, de maneira que DEFIRO o 

pedido inicial, eis que bem instruída. Assim, NOTIFIQUEM-SE conforme 

requerido, entregando-se aos notificados cópia da petição inicial. Feita a 

devida notificação, DETERMINO que, após decorridas quarenta e oito (48) 

horas, sejam os autos entregues à parte independentemente de traslado, 

na forma do artigo 729, do Código de Processo Civil. As baixas de praxe 

deverão ser efetivadas. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001441-25.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO/REESTABELECIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO AURELIANO DA SILVA 

em desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, onde 

requer, em sede de tutela antecipada, a imediata concessão do 

auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. Com a 

inicial, vieram os documentos de ID’s nº 14105857, 14105877, 14105889, 

14105892, 14105916, 14105924 e 14105959. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório. Decido. A medida antecipatória deve ser indeferida. 

Para que seja possível a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, torna-se necessária a presença dos requisitos autorizadores de 

sua concessão, que estão dispostos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Assim sendo, só há falar em concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela se, diante da existência de probabilidade do direito do 

autor, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, ou seja, a 

evidencia do direito (fumus boni iuris) e que haja perigo de dano o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Contudo, a verossimilhança 

das alegações da autora não se faz presente no caso sob comento, ante 

a necessidade da realização de prova pericial, imprescindível para a 

verificação da alegada invalidez. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada pelos fundamentos acima declinados. Concedo 

à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se a parte 

requerida para, querendo contestar apresente ação, no prazo legal de 30 

(trinta) dias, visto que a autarquia goza de prazo em dobro conforme 

artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, ciente que, se não o fizer 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição 

inicial (art. 344 do CPC). Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em 

eventual audiência, o processo já contenha todos os elementos 

probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da 

sentença. NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, 

podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 

08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133, 

para que desde já agende data para a realização da perícia médica no 

autor ANTÔNIO AURELIANO DA SILVA. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em virtude 

da especialização da profissional, bem como pelo fato de que a médica 

nomeada é a única desta Comarca cadastrada no Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal. Após, intimem-se as partes para se 

manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 

1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresentem 

quesitos, caso ainda não tenham apresentado e indicar assistente técnico. 

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do 

CPC. Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

designada para o início da perícia, para o Sr. Perito apresentar o laudo 

pericial, podendo retirar os autos do cartório para elaboração do mesmo, 

por este período. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDAO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001468-08.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 43.697,62 (quarenta e três mil, 

seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum, 06 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TEREZINHA DE CAMPOS FERREIRA (EXEQUENTE)

SELVO GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO CLETO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000584-13.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: SELVO GOMES FERREIRA, EURISTELA TEREZINHA DE 

CAMPOS FERREIRA EXECUTADO: MARCELINO CLETO DA CRUZ Vistos, 

etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000235-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120752 Nr: 3997-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Veronica de Oliveira Fujiwara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Melchioretto - 

OAB:SC/ 33.308

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 33, em caráter itinerante, remeta-se a 

presente carta precatória para a Comarca de Navegantes/SC.

Oficie-se o Juízo deprecante da presente decisão.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122687 Nr: 4860-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ERIEDESIO SILVESTRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Edson Emilia da Rocha - inscrito na OAB/MT n. 22.746, 

para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 768-59.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eclair Pedroza Manoel Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 148, intime-se novamente a Defesa da ré, 

para no prazo legal, apresentar as contrarrazões, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 

(dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente a 

acusada, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informada de que será assistida pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-a, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 1392-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 “Vistos.

Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77095 Nr: 678-80.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Roque Hartmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a punibilidade do denunciado Rui 

Roque Hartmann, qualificado nos autos, em reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime descrito na denúncia. 

Inteligência dos arts. 107, inciso IV, 1.ª figura, e 109, incisos V, c/c artigo 

110, todos do Código Penal.Fica esta publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.Certificado o lapso 
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preclusivo recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem quaisquer 

custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 566-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando a manifestação do Ministério Público à fl. 123, designo 

audiência para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17h15min, para oitiva da 

vítima Gecirene Silva Pereira.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima, observando-se o 

endereço declinado pelo “Parquet”.

Sem prejuízo da determinação supra, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Coelho Neto/MA, para inquirição da vítima, atentando-se ao 

endereço informado na manifestação ministerial, qual seja, Rua Mariano 

Crateus, n.º 56, Coelho Neto/MA.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000626-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FREITAS DE AVILA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000626-56.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA ALVES PEREIRA GOMES RÉU: CLEITON FREITAS DE 

AVILA Vistos. Cuida-se de ação visando rescisão contratual, c/c 

reintegração de posse e pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porposta por MARIA ALVES PEREIRA GOMES em face de CLEITON 

FREITAS DE ÁVILA. Pretende a autora resolução do contrato de compra e 

venda firmado com o demandado, pelo qual a autora alienou a este último 

um veículo automotor tipo: ESP/CAMIONETE/ABERTA/C D, Combustível: 

DIESEL, Marca: MMC/L200 OUTDOOR, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 

2010, Chassi nº 93XHNK740AC962641, Placa KAQ7821/MT, Cor: PRATA, 

Código Renavam nº 00191073873. Sustenta ter ajustado pagamento de R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 34 (trinta e quatro) parcelas 

mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, dos quais 

o demandado pagou apenas R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta 

reais), permanecendo inadimplente quanto às demais. Entendendo 

preenchidos os requisitos legais, pretende o deferimento do pedido de 

busca e apreensão do veículo, em sede antecipatória, haja vista o receio 

de desaparecimento do bem. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Sabe-se que para o deferimento do pedido 

de tutela de urgência previsto no art. 300, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “In casu”, a 

probabilidade do direito resta demonstrada pelo contrato de compra e 

venda do bem descrito na exordial, juntado às fls. 23/24, o qual consta 

com reconhecimento de firma (por verdadeiro) das assinaturas das 

partes, bem como os recibos de fls. 25/26. De outro lado, o perigo de dano 

é igualmente patente, mormente porque, tratando-se de bem móvel, que se 

transmite pela tradição, o risco de que venha a desaparecer, sofrer 

avarias, etc., é cristalino, o que, decerto, coloca em risco o resultado útil 

do processo. Entretanto, conquanto haja a presença dos requisitos acima 

elencados, nesta estreita via de cognição sumária dos fatos, pela qual 

inexiste o contraditório efetivo oportunizado ao requerido, entendo ser 

deveras gravosa a medida de busca e apreensão do bem, motivo pelo 

qual, frente ao poder geral de cautela, hei por bem determinar apenas o 

bloqueio judicial do automóvel, com vistas a garantir o resultado útil do 

feito, tal como informado. Dispositivo. I - Ante o exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido de urgência formulado, tão somente para promover a 

restrição judicial (transferência) do bem individualizado no feito. RENAJUD 

- Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: LUCIENE 

KELLY MARCIANO 10/10/2018 - 16:19:21 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município NOVA XAVANTINA Juiz Inclusão 

LUCIENE KELLY MARCIANO Órgão Judiciário NOVA XAVANTINA 

PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL N° do Processo 

10006265620188110012 Total de veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição KAQ7821 MT MMC/L200 OUTDOOR 

MARIA ALVES PEREIRA GOMES Transferência II - Remetam-se os autos 

para o Núcleo de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

conciliação. III - Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. IV - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apre-sentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contes-tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). V - Intime-se. Cumpra-se. NX, 10 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000626-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FREITAS DE AVILA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000626-56.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA ALVES PEREIRA GOMES RÉU: CLEITON FREITAS DE 

AVILA Vistos. Cuida-se de ação visando rescisão contratual, c/c 

reintegração de posse e pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porposta por MARIA ALVES PEREIRA GOMES em face de CLEITON 

FREITAS DE ÁVILA. Pretende a autora resolução do contrato de compra e 

venda firmado com o demandado, pelo qual a autora alienou a este último 

um veículo automotor tipo: ESP/CAMIONETE/ABERTA/C D, Combustível: 

DIESEL, Marca: MMC/L200 OUTDOOR, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 

2010, Chassi nº 93XHNK740AC962641, Placa KAQ7821/MT, Cor: PRATA, 

Código Renavam nº 00191073873. Sustenta ter ajustado pagamento de R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 34 (trinta e quatro) parcelas 

mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, dos quais 

o demandado pagou apenas R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta 

reais), permanecendo inadimplente quanto às demais. Entendendo 

preenchidos os requisitos legais, pretende o deferimento do pedido de 

busca e apreensão do veículo, em sede antecipatória, haja vista o receio 

de desaparecimento do bem. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Sabe-se que para o deferimento do pedido 

de tutela de urgência previsto no art. 300, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. “In casu”, a 

probabilidade do direito resta demonstrada pelo contrato de compra e 

venda do bem descrito na exordial, juntado às fls. 23/24, o qual consta 

com reconhecimento de firma (por verdadeiro) das assinaturas das 

partes, bem como os recibos de fls. 25/26. De outro lado, o perigo de dano 

é igualmente patente, mormente porque, tratando-se de bem móvel, que se 

transmite pela tradição, o risco de que venha a desaparecer, sofrer 
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avarias, etc., é cristalino, o que, decerto, coloca em risco o resultado útil 

do processo. Entretanto, conquanto haja a presença dos requisitos acima 

elencados, nesta estreita via de cognição sumária dos fatos, pela qual 

inexiste o contraditório efetivo oportunizado ao requerido, entendo ser 

deveras gravosa a medida de busca e apreensão do bem, motivo pelo 

qual, frente ao poder geral de cautela, hei por bem determinar apenas o 

bloqueio judicial do automóvel, com vistas a garantir o resultado útil do 

feito, tal como informado. Dispositivo. I - Ante o exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido de urgência formulado, tão somente para promover a 

restrição judicial (transferência) do bem individualizado no feito. RENAJUD 

- Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: LUCIENE 

KELLY MARCIANO 10/10/2018 - 16:19:21 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município NOVA XAVANTINA Juiz Inclusão 

LUCIENE KELLY MARCIANO Órgão Judiciário NOVA XAVANTINA 

PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL N° do Processo 

10006265620188110012 Total de veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição KAQ7821 MT MMC/L200 OUTDOOR 

MARIA ALVES PEREIRA GOMES Transferência II - Remetam-se os autos 

para o Núcleo de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

conciliação. III - Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. IV - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apre-sentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contes-tação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). V - Intime-se. Cumpra-se. NX, 10 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000651-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SAADALLAH SAAD (EXECUTADO)

LETICIA MARIA DA SILVA SAAD (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000551-17.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. M. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. D. J. (RÉU)

J. M. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000551-17.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ISMAILSON JOSE MARTINS COSTA RÉU: JESSICA MARTINS 

DE JESUS, JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS Vistos. Depois de 

detida análise dos autos, concluo que a decisão recorrida deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, mantenho a 

decisão guerreada e determino o regular prosseguimento deste. Diante do 

certificado ID 15577494, intime-se a parte autora para requer o que 

entender de direito. Após, conclusos. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 29 de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PANELLI DELFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES COELHO OAB - MT21348/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOVA XAVANTINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000768-60.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): PANELLI DELFO RÉU: CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOVA 

XAVANTINA Vistos. Defiro o pedido exordial (item 1, fl. 15). Intime-se a 

parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após o 

pagamento das custas, tornem conclusos para deliberações. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 5 de novembro de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000752-09.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAMBUCI S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCAR BEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PEDAGOGICOS E 

ESPORTIVOS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000644-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000644-77.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ELIANE SOARES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer. A 

Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, intime-se a parte autora para, em 15 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar sua alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, por exemplo: as cópias de suas últimas declarações 

de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites, extratos atualizados de contas bancárias de sua titularidade, 

contas de consumo habitual do lar, etc. Após, conclusos. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 5 de novembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 101365 Nr: 1186-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE NOVA 

XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA, JENNE MICAELY DE 

CASTRO SOUZA, VANDERLEI CARLOS BATISTA, NAYARA RENATA 

DIAS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

Primeiramente, determino seja o nome do requerente retirado do cadastro 

do processo como "indiciado", pois não é representado no presente feito.

Em seguida, determino a extração de cópias de todos os documentos do 

presente processo para posteriormente ser distribuído o incidente de 

pedido de restituição de Vanderlei Carlos Batista.

Ao distribuir, intime-se o requerente, por seu procurador, para comprovar 

a origem lícita dos bens apreendidos.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Igualmente, em relação ao pedido de restituição de Nayara Renata Dias 

Carvalho (ref. 8), distribua-se incidente processual. Ao distribuir, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Ademais, determino seja expedido ofício à Autoridade Policial para 

informar se houve instauração de inquérito policial visando apurar o caso 

oriundo da presente medida.

Juntem-se cópias da resposta da Autoridade Policial aos incidentes de 

pedido de restituição de coisa apreendida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93996 Nr: 4818-83.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENO DANIELLI ZILLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se acerca da contestação 

por negativa geral, juntada à ref. 25, em 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79681 Nr: 1559-17.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZILIA NONATO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de ref. 40, intime-se a parte exequente acerca da 

determinação de ref.35, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, volvam-se os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95376 Nr: 5749-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEUZA MOURA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGUIMAR MOURA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 9: Defiro o pedido do Ministério Público. Intime-se a parte requerente 

para juntar aos autos cópia da Certidão de Nascimento de Deguimar Moura 

de Moraes, ou documento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vista ao Ministério Pùblico para manifestação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86997 Nr: 737-91.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RIBEIRO DA FONSECA, NATALÍCIO JOSÉ DA 

FONSECA, LUCIANA MARIA DA FONSECA SILVA, NATALICIO RIBEIRO DA 

FONSECA, IDALINA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI NASCIMENTO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95011 Nr: 5505-60.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DA SILVA DIDOMÊNICO, FERNANDO 

DIDOMENICO, MARCOS ADIB DIDOMENICO, SIMONE DIDOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95605 Nr: 5909-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI SCAPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95016 Nr: 5509-97.2017.811.0012
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JOÃO SCHOSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 539-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Não sendo este o requerimento das partes, conclusos para proferir 

decisão de saneamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80193 Nr: 1754-02.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81485 Nr: 2471-14.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA BELA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98302 Nr: 7529-61.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELONSO DO VALE DONDO, CATHYA SELENE DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO VIEIRA PINTO, ERONDINA MARIANA 

CARVALHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81817 Nr: 2669-51.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão acostada na Ref. 20, defiro o pedido de ref. 27: 

intime-se pessoalmente a requerente para que compareça neste fórum a 

fim de retirar a via original da certidão.

Após, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98957 Nr: 7938-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDA SALEH ALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERVIA SOLUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79193 Nr: 1358-25.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95602 Nr: 5907-44.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON KLEIN PRASS, MARLISE RANNOW PRASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83127 Nr: 3401-32.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE SOUZA, AMADORA ROSA COELHO, 

ARCILENE ROSA COELHO, ALONSO ROSA COELHO, ROSILDA FERREIRA 

COELHO, ALLAN KARDEQUE ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96959 Nr: 6814-19.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANILDA PEREIRA DE BRITO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FREIRE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANISSE MONTEIRO CAMPOS - 

OAB:21827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende da 

comprovação da insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora não faz jus aos benefícios requeridos, 

pois não se enquadra nos requisitos previstos em lei.

Os documentos juntados em ref. 10 são insuficientes para comprovar a 

alegada hipossuficiência.

A parte autora, na inicial, alega ser credora da quantia de R$ 320.127,16, 

referente a um contrato de arrendamento de gado para fins de exploração 

pecuária de cria e recria (fls. 6/10) que realizou com o réu, fato este que 

nos leva a concluir que sua capacidade econômica é superior a alegada 

inicialmente.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Concedo o prazo de quinze dias para providências.

Às providências. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73799 Nr: 2288-77.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CAETANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB:33533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e despesas de ingresso, 

bem como de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 31 de outubro de 

2018.Luciene Kelly Marciano RoosJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 6926-85.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ/ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 549 de 860



 Cod. Proc.: 72093 Nr: 1526-61.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA, MAURO DA VEIGA, SIDNEI PAULO DORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo da citação por edital (ref. 64).

Após, intime-se a parte autora para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96423 Nr: 6483-37.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO PIACESI 

CHAVES - OAB:88644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 17.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78977 Nr: 1260-40.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA XAVIER ME, ANTONIA MARIA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do aporte aos autos do comprovante de depósito judicial (refs. 

37/38)oriundos da penhora online, em desfavor da executada, intime-a, 

pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, para ciência, conforme 

determinado à ref. 32.

 Em seguida, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86226 Nr: 305-72.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA AEROAGRICOLA LTDA, CASSIANO 

COUTO FINATTI, MAURO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito.

IV - Proceda-se as alterações no sistema APOLLO para fins de intimação, 

conforme pugnado à ref. 50.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98440 Nr: 7611-92.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 

XAVANTINA-MT, MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI, APARECIDA 

ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pedido de suspensão contido no acordo formulado entre as 

partes, intime-se a parte exequente para manifestação sobre o 

cumprimento do acordo entabulado, tendo em vista o decurso do prazo 

para pagamento da dívida, conforme requerido à ref. 18.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71403 Nr: 1293-64.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97804 Nr: 7275-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADM, MHBDL, GR, EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, que se manifeste em relação a certidão de 

ref. 42, e para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de 

direito em 05 (cinco) dias.

 Diante da juntada de substabelecimento (ref.45), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema APOLLO para fins de intimação no 

DJE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76523 Nr: 326-82.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCELINO DOS SANTOS, RARIAGNE 

BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100460 Nr: 738-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, todos do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se 

destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89850 Nr: 2582-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 65.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3275-11.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK JEYMES SANTOS MOURA, FILEMON 

FRANÇA COSTA, HUGO SILVA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:OAB-MT 23.503

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR os acusados FILEMON FRANÇA COSTA, FRANK JEYMES 

SANTOS MOURA e HUGO SILVA PERES, todos qualificados nos autos, 

como incursos nas penas dos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da 

Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, e artigo 16 da Lei 

10.826/03 c/c artigo 29 do CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104595 Nr: 2970-27.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAD, RMDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual proposta por LÉDIO ALVES DINIZ 

e RAQUEL MARTINS DE LIMA COSTA.

 Alegam as partes terem se casado em 26 de janeiro de 2006, sob o 

regime de separação total de bens, conforme certidão de casamento 

inclusa.

 Considerando os pedidos das partes requerentes e o parecer favorável 

do Ministério Público (ref. 19), concluo que a homologação do acordo 

informado em exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo de divórcio consensual submetido à apreciação jurisdicional pelos 

autores, fazendo-o para o fim de:

a) decretar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento;

b) fixar a guarda compartilhada da filha menor, nos termos da exordial;

 c) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Lédio 

Alves Diniz, em favor da filha, no montante 1,05 (um ponto vírgula zero 

cinco) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a ser depositada até o dia 05 de cada mês na conta corrente: 

25171-2, agência: 1322-6 Banco do Brasil em nome de Raquel Martins de 

Lima Costa, genitora da menor.

 Custas pelas partes.

 Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Expeça-se o necessário para fins de averbação, caso necessário, e após 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106784 Nr: 4193-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON CESAR DA FONSECA - 

OAB:19.356, SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - OAB:19.003, WALTER 

GEORGE RAMALHO DE LIMA - OAB:18256

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 15h00 (horário de Cuiabá - MT).

Intime-se o réu e seu procurador.

Cientifique-se o Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000715-79.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: RENATO SILVA BARBOSA REQUERIDO: AMANDA 

RODRIGUES DA COSTA Vistos. A concessão da justiça gratuita depende 

de comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, 

conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. NX, 29 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000773-82.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000773-82.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LAZARO ALVES FERNANDES Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Cumpra-se. NX, 5 

de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BIGATON PRESTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000772-97.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JOAO MARCOS BIGATON PRESTES Vistos. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas processuais e demais despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Cumpra-se. 

NX, 5 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81235 Nr: 2332-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDARTA VIDIGAL DE ALMEIDA, O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIHNDY KELLY BIANQUINI - 

OAB:20.250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I 

do Código de Processo Civil, DENEGO A ORDEM, confirmando a liminar de 

fls. 47/48.Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.Sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101096 Nr: 1031-12.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98656 Nr: 7752-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVPP, LEPP, MDDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 
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CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104549 Nr: 2942-59.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BARBOSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se a 

perícia designada foi realizada pela “expert”.

Caso a informação seja da ausência de exame pericial e tendo em vista 

que é do conhecimento desta magistrada que a Dra. Rhayanne Nayara 

Cândido Barzotto, nomeada como perita no presente feito (ref. 04), se 

encontra em licença maternidade, nomeio em sua substituição o Dr. 

Adelmo F. Barros, que atende na Clinica Fêmina, situada na Rua São 

Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-o do teor da decisão de ref. 04.

No mais, cumpra-se o citado “decisum” integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88012 Nr: 1406-47.2017.811.0012

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES, FÁTIMA BARBOSA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDUARDO SILVEIRA LADEIA - OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 3939-13.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107006 Nr: 4229-57.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Intimação do Advogado constituído nos autos para que apresente reposta 

à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82731 Nr: 3194-33.2016.811.0012
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92743 Nr: 4143-23.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DARIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70396 Nr: 886-58.2015.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY MARY ARRUDA DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97668 Nr: 7198-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIS SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 
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INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 3197-22.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 3908-56.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A S SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76890 Nr: 521-67.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSS, MNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 
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dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68081 Nr: 2828-62.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON MANOEL DE ALMEIDA, 

SONIA MARIA FRANHÃ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Decisão.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença e que o Cartório realize as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

do acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação.

A intimação será efetivada nos moldes do artigo 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil:

§ 2° O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro 

os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 404-13.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR DA ROSA, DINAMAR DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92338 Nr: 3955-30.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80953 Nr: 2138-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS, WPP, IPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 
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Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92255 Nr: 3900-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DE NOVA 

CANAÃ DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100707 Nr: 862-25.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS REIS CARDOSO DA SILVA, 

MARIA DIVINA DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a 

diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando 

que trata-se de diligência na área urbana deste município, informando 

ainda que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 

7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 3914-63.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCT SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 1490-48.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido para constrição de eventuais veículos/bens 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD e/ou INFOJUD, 
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uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis pertencentes àquele.De fato, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso possui convênios firmados com outros órgãos da 

Administração para busca de informações relativas à pessoa e aos bens 

do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual defiro o pedido da parte 

autora/credora, devendo a consulta ser realizada por meio do sistema 

INFOJUD/RENAJUD, em gabinete.Com relação ao INFOJUD, determino a 

juntada aos autos das Informações da Receita Federal.Caso sejam 

juntadas informações econômico-financeiras da parte, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da CNGC/MT.Sendo 

juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a 

imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim 

de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, 

utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder 

Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a 

inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, 

essa providência permite garantir que o executado não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial 

no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome 

do executado.Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o 

exequente para manifestação.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14398 Nr: 818-60.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO FERREIRA DA COSTA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso não tenha feito

Despacho/Decisão: Vistos.Após detida análise dos autos, verifico que 

fora proferida duas sentenças idênticas de forma equivocada, sendo 

assim CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a sentença de fls. 48/50, tendo 

em vista que este juízo se equivocou lançando no sistema à sentença em 

duplicidade.Por outro lado verifico que foi interposto recurso de apelação 

às fls. 44/47, sendo assim:I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou 

tempestividade do recurso interposto, caso ainda não tenho sido 

certificado.II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso não tenha feito.III - Decorrido o prazo, com 

ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª Região, com as 

homenagens de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 02 de agosto de 2018

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 3382-55.2018.811.0012

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON VIEIRA LIMA, DAYANNA VIEIRA LIMA, 

CLARECI VIEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nos autos o nº de distribuição 

do agravo interposto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 16034306), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Observa-se que houve o pagamento parcial da dívida 

(Id. 15254483), motivo pelo qual, intime-se as partes executadas para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do restante de sua 

obrigação, conforme cálculos apresentados pela exequente (Id. 

14713517). Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Comprovado o pagamento, encaminhe-se o 

feito concluso para sentença de extinção. Decorrido o prazo sem 

comprovação do pagamento, encaminhe-se o feito concluso para análise 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 6 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-68.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA GIEHL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de novembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 
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autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. 

Outrossim, em relação a petição constante do Id. 12029422, informo ao 

autor que não há nos autos informação de qualquer quantia depositada em 

juízo. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 6 de novembro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 70140 Nr: 1705-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 AÇÃO PENAL – CÓDIGO Nº 70140

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

INTIME-SE a defesa, via DJE, para manifestação na fase do art. 402 do 

Código de Processo Penal, ou, não sendo requeridas diligencias, para que 

apresente Memoriais finais, no prazo legal.

Às Providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 433-64.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcam Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia de Freitas Castro - 

OAB:118.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o complemento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 1650,00 (Mil seiscentos e cinquenta 

reais),para cumprimento do mandado de avaliação a ser cumprido ou 

ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83773 Nr: 4133-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Jordan Gonçalves Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 892-37.2013.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Tauá 

Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Wiezel - 

OAB:110778/SP, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6.565/MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - 

OAB:68647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade INTIMAR as partes AUTORA E 

REQUERIDA acerca da penhora realizada no rosto dos autos conforme 

mandado e certidão de penhora juntados às fls.673/674, oriundo dos 

autos código 69886 numeração única : 892-37.2013.811.0044, da 2ªVara 

cível e criminal desta comarca

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000525-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARANATINGA/MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA OAB - 550.450.651-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ILMA DA SILVA LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000525-20.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARANATINGA/MT RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA REPRESENTANTE: JOSIMAR MARQUES BARBOSA Vistos, 

Na decisão id. 16123390 foi deferido bloqueio do valor de R$ 5.650,00 (...) 

para cirurgia da paciente Ilma da Silva Luiz. Posteriormente, fora 

esclarecido nos autos que o valor do Hospital, de R$ 2.500,00 (...), não 

havia sido orçado, sendo determinada a realização da cirurgia, com a 

apresentação posterior do orçamento, o que fora feito. O Ministério Público 

requer o bloqueio complementar no valor de R$ 2.500,00 (...) e sua 

liberação ao Hospital. Pois bem. Diante dos fatos acima, entendo que a 

decisão de tutela de urgência concedida contempla a verba de hospital, 

que por um lapso de quem o elaborou, não constou no orçamento, mas 

apenas o honorário médico. Assim, promovo o bloqueio do valor 

complementar referido (R$ 2.500,00) nas contas do Estado de Mato 

Grosso. Após confirmado o bloqueio, promova-se a vinculação a estes 

autos junto à Conta Judicial Única, e posteriormente a liberação por 

intermédio de alvará à Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, 

conforme dados indicados no orçamento do id. 16312397, devendo a 

mesma apresentar a nota fiscal detalhada nos autos, no prazo de 15 dias 

a contar do crédito em sua conta. Paranatinga-MT, 06 de Novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 71-91.2017.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso, Cód. 54012.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83495 Nr: 4010-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayr Transportes e Agricola Ltda - ME, Cleyton Marcelo 

Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agraben Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos de Alvarenga 

Mattos - OAB:62674

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da impugnação à contestação.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5395 Nr: 537-81.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro José de Gois, Maria Dolores Aguila de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Código n.º 5395.

Vistos.

 Defiro, em parte, o pedido formulado às fls. 240/241, o que faço com 

fundamento no artigo 841, § 1º do Código de Processo Civil, para 

determinar a intimação do advogado da parte executada TEREZA 

MARGARETE PEREIRA acerca da penhora realizada nos autos.

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 16 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 1833-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Mello, Doracy da Conceiçâo Garcia 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62883

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fls. 44/44-v, tendo em vista que a referida 

providência é de competência da parte exequente.

Intime-se a parte para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 597-63.2014.811.0044 (Código 54504)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 82, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 71-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 71-91.2017.811.0044 (Código nº 75320)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por RENATO DIAS 

COUTINHO NETO E OUTROS, em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, foi entabulado acordo entre as 

partes às fls. 08/10. Às fls. 11, o exequente informou o cumprimento 

integral do acordo.

Vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se das fls. 08/10 dos autos, que foi entabulado acordo entre as 

partes, bem como que o executado/devedor procedeu ao pagamento 

integral da dívida, ora exigida (fls. 11).

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71932 Nr: 2397-58.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI AGRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DIZARRO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA JULIANO 

GARROTE - OAB:149391, Maria Lucia Bin - OAB:121066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 42.

Designe nova data de audiência de conciliação e mediação.

Após, intime-se a requerida através de sua sócia no endereço informado 

as fls. 42.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 7638 Nr: 222-82.2002.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Vieira Cintra, Jani Mari Vieira Cintra, Manoel 

Quintana Rydlewski, Newton Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdizete Martins Nogueira, Nino Di Loreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2532-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente pessoalmente, no prazo de 15 (quinze) dias 

para se manifestar acerca do decurso de prazo de suspensão, sob pena 

de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 519-40.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemes Maria Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Stefani, Tatiane Pires Tasca 

Stefani, Cooperativa de Alimentos e Agropecuária Terra Viva - COPTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que decorreu a dilação de prazo requerida as fls. 195. 

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 191/192.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70665 Nr: 1867-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bonilha, Marcelo Alves Bonilha, 

Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 32.

Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora e avaliação 

dos bens descritos as fls. 32.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82746 Nr: 3661-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao CEJUSC, para que seja redesignada no audência 

de conciliação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82090 Nr: 3356-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO ROCHA JÚNIOR, médico, CRM 4289/MT, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 2187-46.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABV, AV, VAG, GdCBG(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

para avaliação do imóvel na Comarca de Primavera do Leste/MT, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, 

parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23417 Nr: 2195-62.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coparol Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, Arivaldo de Souza Ferreira, Fatima Severina Camargo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - OAB:

 Vistos.

Dê-se vista aos executados a fim de apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 111/115, no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso,

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65756 Nr: 3021-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Gomide Rocha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:OAB/MT 19.619, Juliano Pereira Nunes Filho - OAB:21015/O, 

Karla Fainina Freitas de Campos Ribeiro - OAB:16.495 B, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

para oitiva nas Comarcas de Cuiabá/MT e Jandaia do Sul/PR, trazendo aos 

autos os comprovantes originais de pagamento, conforme artigo 388, 

parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71766 Nr: 2328-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, LPLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vistas a Defensoria Pública para se manifestar acerca da certidão 

de fls. 20, bem como agregar aos autos cópia integral do acordo 

formulado entre as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68253 Nr: 933-96.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Albelina Terezinha 

Borges de Campos, Espólio de Esmeraldino Alencar de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 251-44.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio César de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1217-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Ivan Adamczuk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7.533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473-A MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21.442-A MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para manifestar-se sobre a petição de fl. 28, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, conforme a decisão de fl. 

35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63090 Nr: 1903-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIPV, MAPVdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de SIDNEY VIEIRA DA ROCHA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou 

até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 

Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62490 Nr: 1653-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdJ, LJdSJ, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de VANDERLEI MARIA DE JESUS, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 
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Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58499 Nr: 3390-72.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCN, LFCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de ROBSON PEREIRA GAMA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou 

até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 

Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 203-22.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdN, AGdNS, GMdNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de LINDOMAR PEREIRA DA SILVA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 

Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67943 Nr: 773-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ironildes Amorim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29327 Nr: 2326-66.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Apolonio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a autarquia previdenciária, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso o INSS apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV para os honorários de sucumbência, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78919 Nr: 1721-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rezende de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, nos autos da ação de 

aposentadoria por idade.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 62/69, a parte 

exequente truxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS apresente impugnação, 

fixo desde já honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo 

Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV para os honorários de sucumbência, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 64. Oficie-se o 

executado para que cumpra a determinação judicial, procedendo ao 

pagamento à exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64822 Nr: 2689-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Spesia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para apresentar memoriasi escritos no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84212 Nr: 4354-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo de fl. 19, intime-se a parte autora, 

para em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

devolução da missiva.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 1682-45.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Roggia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, observo que a parte autora devidamente intimada (fl. 

15), não comprovou e nem realizou o pagamento da diligencia do oficial de 

justiça.

Ante o exposto, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante, com 

às baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84151 Nr: 4324-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Fernandes Sisti, Marcos Fernadndes 

Sisti, Maria Eugenia Witzler Antunes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 24, fazendo constar que o seu não atendimento 

importará na responsabilização pelo crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60289 Nr: 676-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanidis Dorneles Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 27, fazendo constar que o seu não atendimento 

importará na responsabilização pelo crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62881 Nr: 1831-46.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF- Garantias & Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o senhor Perito, para que apresente manifestação às fls. 30/31, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 1916-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEGdL, MGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Sousa Dutra - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Diante do cumprimento da presente Carta Precatória, devolva-se à 

Comarca de origem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 496-36.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074-MT, 

Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 VISTO,

De elementar conhecimento que o procedimento de desarquivamento dos 

autos é mister que compete à secretaria da vara, conforme disposição do 

art. 598 e ss. CNGC/MT, tanto é que assim já fora procedido.

Assim, INTIME-SE o advogado subscritor peticionante para manifestar-se 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução do feito 

ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 1383-73.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Katayama Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos e o petitório de fls. 41/42, Intime-se o 

embargante para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29791 Nr: 232-14.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Katayama Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 151
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24528 Nr: 561-94.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 177.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69752 Nr: 1544-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63994 Nr: 2342-44.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 23/24, quanto à elaboração de 

estudo psicossocial e sócio- econômico no ambiente familiar em que o 

menor encontra-se inserido, bem como no do requerente.

Após, vistas ao ministério público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27348 Nr: 338-10.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra - EPP, Ermes Gomes 

Bezerra, Ermes Gomes Bezerra, Keili Nagano Bezerra, Keili Nagano 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 74/76.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

 Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67346 Nr: 585-78.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Davi Demschinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 44, expedindo-se o 

necessário para o estudo social do caso.

 Observe e atente-se o senhor gestor para que proceda ao cumprimento 

integral das decisões exaradas por este juízo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 1421-90.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS Global Investments S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMZ Couros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aquiles Tadeu Guatemozim - 

OAB:121.377 SP, Carlos Fernando Neves Amorim - OAB:99.246/SP, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Romanowski 

Pereira - OAB:7460/MS, Newley Alexandre da Silva Amarilla - 

OAB:2921/MS

 Vistos.

Considerando as informações contidas às fls. 178, oficie-se o juízo 

deprecante a fim de informar acerca do transito em julgado dos embargos 

de terceiro bem como se já houve apreciação do recurso de apelação 

interposto pela embargante Agropecuária Araguari Ltda, perante a 20ª 

Câmara Cível de Direito Privado do E. TJSP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28531 Nr: 1528-08.2010.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cingardy Transp. Revendedora Retalhista de 

Combustiveis e Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alline Billerbeck Fontoura - 

OAB:11.083/MS, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, 

Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS, Osmar da Silva 

Monteiro Júnior - OAB:7.670 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo de fl. 138, intime-se a parte autora, 

para em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

devolução da missiva.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12436 Nr: 1214-72.2004.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercedes Gomes Sacardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 289/290, a fim de que se proceda à nova avaliação 

do bem consignado às fls. 22.

Por fim, proceda a retificação do polo passivo na forma requerida às fls. 

289.

Preste informações ao juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29953 Nr: 394-09.2011.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Célia de Souza Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52514 Nr: 1724-70.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lourenço Scolaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Considerando-se que a pessoa que recebeu o A.R de fls. 135 vº é distinta 

do executado nos presentes autos. Intime-se a parte executada 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo 

procurador ou manifestar-se acerca da impossibilidade de constitui-lo.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22526 Nr: 1304-41.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso, Jaqueline Sulis, Nilma Orgina Mota, 

Ilto Dionézio, Silvia Maria da Silveira, Daniela de Paula Ferreira, Olívio 

Waomorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga, Secretaria 

de Administração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 351/361, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84239 Nr: 4356-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisangela Aparecida da Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a Certidão de fls. 27, Intime-se pessoalmente a parte 

autora para, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56877 Nr: 2357-47.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olávio Tempes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 3144-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cristiano Rancin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente, a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, sem julgamento 

do mérito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30069 Nr: 509-30.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi, Ana Maria Lopes 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, para ciência da 

averbação da penhora realizada nos autos.

 O prazo para eventual manifestação é de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13166 Nr: 1814-93.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de fl. 120, manifeste-se o exequente quanto a 

certdão de fl. 113.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 1631-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No petitório de fls. 39, o exequente pleiteia a sucessão empresarial do 

executado, tendo em vista que tomou conhecimento de que o devedor 

transferiu estabelecimento para terceiro, o qual utiliza o mesmo local, 

fundo de comércio, equipamentos e funcionários.

De acordo com o que estabelece o Código Civil, o adquirente do 

estabelecimento responde pelos débitos preexistentes, desde que 

contabilizados. Vejamos:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos 

débitos anteriores à transferência, desde que regularmente 

contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado 

pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da 

publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Neste cenário, diante da certidão do Oficial de Justiça de fls. 37, extrai-se 

que o executado não foi citado, uma vez que, no endereço, está instalado 

o Supermercado Ponto Certo, empresa estranha à lide.

No entanto, não há comprovação nos autos de que os débitos da dívida 

discutida nos autos, foram regularmente contabilizados, de modo que 

indefiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 39.

Com efeito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe o endereço dos sócios da empresa P.L SUPERMERCADO LTDA – 

EPP (COMPRE FORT), sob pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78108 Nr: 1328-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Signey Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 220-92.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Tendo em vista a Certidão de fls. 104, Intime-se pessoalmente a parte 

autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por abandono da causa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31279 Nr: 1713-12.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Bandeirantes Ltda, Joelma Cândida 

de Oliveira, Welf Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

 Quanto ao pedido de busca de endereço, feito às fls. 49, indefiro, uma 

vez que a providência compete à parte requerente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 2917-23.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para se manifestar à respeito da petição de fl. 

188/194, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem- se.

Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80612 Nr: 2529-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Cespedes Riveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53841 Nr: 3044-58.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Correa Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a 

respeito da petição de fl. 213.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87657 Nr: 1307-44.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Facco Lupatini Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS 

- OAB:19730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89476 Nr: 2258-38.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josielma Marques Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Antoniolo - 

OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

para o dia 05/02/2019 às 13:30, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que 

traga seu cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77547 Nr: 1057-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO REDDI - ME, REINALDO REDDI, 

Osmar Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69996 Nr: 1634-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. E. Stepanov - ME, Dener Eduardo Stepanov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente para, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18894 Nr: 361-58.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Indústria e Comércio Agropecuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Lopes Mainardi, Stefani Benjamim 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se, novamente, o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir:

a) O item IV da decisão de fls. 183: trazer aos autos certidão atualizada de 

registro imobiliário do bem penhorado;

b) A certidão de fls. 184, concernente ao pagamento da diligencia do 

oficial de justiça para avaliação do imóvel, nos termos do item V da 

decisão de fls. 183;

c) Manifestar-se acerca do ofício de fls. 191/193, nos termos do 

despacho de fls. 194.

Advirto que, a nova inércia da parte exequente, acarretará na extinção da 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30575 Nr: 1014-21.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Costa Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Bernardo dos 

Santos - OAB:116891/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública para manifestar-se a respeito da petição de 

fls. 131/132.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1042-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o senhor gestor a respeito da tempestividade da apelação 

interposta pelo autor.

 Intime-se o requerido a fim de apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação de fls. 74/81, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77134 Nr: 851-31.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima & Cia Ltda -EPP, Traudi 

Probst de Lima, João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24443 Nr: 476-11.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no prazo legal, manifestar 

acerca do teor da petição acostada às fls. 49/52.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75208 Nr: 6-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Beneficiamento de Madeiras Dela 

Justina Ltda - EPP, Rafael Dela Justina, Vilson Antonio Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando nos autos, verifico que o acordo firmado entre as partes 

versam sobre Certidão de Dívida Ativa, diversa da discutida nos autos.

Assim, intime-se a Fazenda Pública, para se manifestar, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64907 Nr: 2716-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Bento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 313, §2º, I, do CPC: ‘’ falecido o réu, ordenará a 

intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que 

designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses’’.

Cite-se a Sra. Rosa Helena Morais Campos, sucessora do executado, no 

endereço informado, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63222 Nr: 1969-13.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alonso Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do pedido de desistência formulado pelo requerente às fls. 84/85, e 

em obediência ao artigo 485, §4º, do CPC, intime-se a autarquia 

previdenciária para se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5561 Nr: 639-06.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino José Canova, Nadir Canova, 

Fernando Bittar Trochmann, Joaquim Gonçalves Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do petitório de fls. 245.

 Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77051 Nr: 800-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izail Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80907 Nr: 2704-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellem Cris Melo Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a mídia aportada pelo requerido está 

corrompida.

Dessa maneira, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autor nova cópia da mídia de fls. 48. Nesta oportunidade, 

especifique o requerido as provas que pretende produzir ou diga se 

pretende o julgamento antecipado.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, especificando as provas que pretende produzir ou 

diga se pretende o julgamento antecipado da lide.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18329 Nr: 2414-46.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orides Santos Carlini, Marilei 

Terezinha Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Nylvan José da Silva - OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade interposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51027 Nr: 204-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirge Maria Sartori Theotonio, Adilar Sartori, 

Adilmar Sartori, Altair Sartori, Inês Bernardete Gasparin Sartori, Roseli 

Valiati Sartori, Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a petição de fl. 81/81- v, expeça-se carta de intimação, com aviso 

de recebimento, aos endereços indicados na exordial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57068 Nr: 2480-45.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido para que implante o percentual de 11,98% sobre o 

salário do requerente, nos exatos termos da sentença, bem como informe 

nos autos sua efetivação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59468 Nr: 270-84.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:16.915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, formulado às fls. 

93/105.

Intimem-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita à obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1873-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71171 Nr: 2080-60.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando com objetividade e justificando 

a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74855 Nr: 3517-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melissa Cristina Carvalho Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 4567-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quédina de Moura Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que nesta data verifiquei que o patrono da parte requerida não 

estava cadastrado no Sistema APOLO, sendo que nesta oportunidade 

procedi com o devido cadastro. Assim sendo, aproveito o ensejo para 

intimá-lo quanto ao teor do despacho de f. 88 que assim dispõe: "Vistos. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 
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com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92558 Nr: 3704-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amilcar Nedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Olegário Manso - 

OAB:80.937/SP, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 VISTO.

DECISÃO

1. Considerando que a instrução processual se aproxima do fim e que a 

regra processual é a publicidade do processo, entendo que não subsistem 

os motivos do pedido ministerial para decretação do sigilo processual até 

porque após o cometimento do ilícito penal os fatos foram divulgados na 

imprensa escrita em sites de notícia na internet. Ademais, o sigilo deve ser 

decretado em casos excepcionais previstos na legislação, mas esta não é 

a hopótese dos autos.

Com estas considerações, revogo o sigilo processual mantendo vigente o 

princípio democrático da publicidade dos atos processuais.

2. Na sequência, defiro o pedido formulado pelo ofendido Jorge Hassib 

Ibrahim (fl. 261).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74385 Nr: 3330-31.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISON RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, manifestar acerca do 

laudo pericial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 1492-92.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feodorit Egoroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE o executado para, em 30 (trinta) dias, manifestar acerca dos 

cálculos apresentados pela parte credora.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 2003-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribeiro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana da Silva - OAB:45982

 “VISTOS. À secretaria para que diligencie acerca do cumprimento das 

cartas precatórias expedidas. Após, encerro a instrução processual e 

abra-se vistas às partes para apresentar memoriais, no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Cumpra-se. Saem 

os presentes intimados desta decisão”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77205 Nr: 884-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, 

manifestar se houve a quitação do acordo formalizado, sob pena de seu 

silêncio ser interpretado como anuência à extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65487 Nr: 2908-90.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Francisco de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 VISTO,

 Certificado o trânsito em julgado da sentença retro prolatada, e cumpridas 

as determinações correlatas, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 810-11.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Francisco de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE o executado para, em 30 (trinta) dias, manifestar acerca dos 

cálculos apresentados pela parte credora.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66464 Nr: 224-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldefonso Marcolino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa e, a fim de evitar 

quaisquer alegações de nulidades, DEFIRO o pedido de fls. 115v, razão 
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pela qual DETERMINO seja a equipe multidisciplinar intimada para, em 15 

(quinze) dias, complementar o laudo de estudo psicossocial, na forma 

postulada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27552 Nr: 543-39.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 VISTO,

 INDEFIRO o pedido de fls. 197/198, porquanto a única deliberação 

determinando a implantação do benefício previdenciário requestado foi 

cassada pelo juízo ad quem.

Prosseguindo, em observância ao teor do acórdão prolatado, DETERMINO 

seja a requerente intimada para, em 30 (trinta) dias, comprovar o efetivo 

requerimento na via administrativa, sob pena de extinção e arquivamento 

dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91907 Nr: 3413-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ferreira Sampaio, Scheila Cristina 

Wehrmann, Gidel Bruno Almeida de Lima, Elton henrique Silva de Messias, 

Francinete Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 “VISTOS. Concedo o prazo de 05dias para juntada respectiva 

procuração. Faça vista dos autos ao Ministério Público para manifeste-se 

sobre o pedido de revogação. Considerando o pedido da defesa para que 

seja observado o período de férias dos advogados para que se possa 

marcar audiência, destaco que tal período não compreende as instruções 

pendentes de encerramento que evolvem réu preso. Assim, redesigno o 

ato para o dia 15/01/2019 às 13h00. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados desta decisão”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71550 Nr: 2252-02.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Verifica-se que o pleito de fls. 113 possui caráter executório, de modo 

que imperioso que a parte postulante apresente os cálculos de 

atualização, de acordo com a exegese do art. 524, caput, do novel Código 

de Processo Civil.

Assim, DETERMINO seja a causídica peticionante intimada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 1208-50.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Gonçalves da Silva - 

OAB:15.471/MT, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a autarquia requerida para, em 30 (trinta) dias, manifestar 

acerca do laudo pericial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87028 Nr: 949-79.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeane de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, ESPECIFIQUEM, 

as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 33082 Nr: 1320-53.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:

 VISTO,

 Em observância ao teor do acórdão prolatado, DETERMINO seja a 

requerente intimada para, em 30 (trinta) dias, comprovar o efetivo 

requerimento na via administrativa, sob pena de extinção e arquivamento 

dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 1520-94.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio Pereira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem acerca da baixa dos 

autos.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, DETERMINO a remessa do feito 

ao arquivo, consoante dispõe o art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 2316-27.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro dos Reis Borges
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84832 Nr: 4594-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oilson Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de fls. 63/64 e, por conseguinte, visando promover a 

célere prestação jurisdicional DESTITUO o perito outrora nomeado e 

NOMEIO para a realização do trabalho técnico o médico Junior Lima 

Bezerra, com cadastro na secretaria desse juízo.

Em aceitando o encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, 

considerando o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência. INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, no prazo de 05 

(cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo prazo, bem 

como podendo o perito fazer outras observações pertinentes. FIXO o 

prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 10 

(dez) dias após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do referido 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 728-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvo Ramos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Verifica-se que o pleito de fls. 73 possui caráter executório, de modo que 

imperioso que a parte postulante apresente os cálculos de atualização, de 

acordo com a exegese do art. 524, caput, do novel Código de Processo 

Civil.

Assim, DETERMINO seja a causídica peticionante intimada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 1097-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMPS, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTOS. Defiro o pedido, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 1779-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa, MMMC, MMMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mauro da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Michelle Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Inicialmente, certifique-se a secretaria acerca do cumprimento integral da 

decisão de fls. 30. Caso não tenha sido cumprida, proceda-se ao 

necessário.

Outrossim, intime-se a inventariante para apresentar plano de patilha, 

dizendo, inclusive, se todos os herdeiros estão de acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62625 Nr: 1724-02.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Dalmolin & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jandir lemos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 Vistos, etc.

Verifico que o nome do advogado foi cadastrado erroneamente no sistema 

APOLO, bem como a certidão de fls. 86 expedida de forma equivocada, 

uma vez que a patrocinadora dos interesses do embargante nos autos é a 

advogada ANDREIA DELA JUSTINA, conforme procuração de fls. 12.

Desse modo, proceda-se o senhor Gestor à correção do nome e OAB do 

advogado da embargante no sistema APOLO.

Após, determino a intimação da advogada, acerca do despacho de fls. 84.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58422 Nr: 3340-46.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apoio Transportes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:14.567/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

 Cumpra-se o despacho de fls. 50.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63692 Nr: 2222-98.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, SdSC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do valor da 

dívida.

Após, expeça-se a competente certidão para fins de protesto, devendo 

constar o CPF do devedor, bem como o valor atualizado da dívida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 2109-13.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler, Ires Marta de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do petitório de fls. 49/51 e 56/57, intime-se o exequente para 

esclarecer se pretende a homologação do acordo entabulado entre as 

partes, ou o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57627 Nr: 2851-09.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCM, ACM, FCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do petitório de fls. 47, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88148 Nr: 1539-56.2018.811.0044

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Miguel de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Defiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se edital de citação de eventuais interessados, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 231 e 232, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28/01/2019 às 13h30min.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 757-83.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:9171/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 87.

Designe nova data de audiência de conciliação e mediação.

Após, expeça-se nova Carta Precatória a fim de proceder com a citação 

da parte ré, para comparecer a audiência previamente designada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 334-65.2013.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonilda Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida foi devidamente citada e apresentou 

embargos nem procedeu com o pagamento da obrigação, nos termos do 

art. 701, § 2.º, do CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar o presente 

como cumprimento de sentença.

Tendo em vista que o exequente apresentou cálculos atualizados às fls. 

118, expeça-se mandado executivo (CPC, art. 831).

Intime-se e se cumpra.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14189 Nr: 647-07.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Trevisan, Fabiana Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doris Ricardi Rosseto, Macotec Indústria 

Mecânica e Comércio Ltda, Adelcio Rosseto, Carmini Facioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o item A), da determinação de fls. 238.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75472 Nr: 134-19.2017.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado foi citado por edital (fl. 11), nomeio o Dr. 

Fernando Vazel Bispo da Silva, OAB/MT nº 24606, atuante na comarca, 

para atuar na defesa do requerido, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado 

desta decisão.
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 Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 05 (cinco) URH, conforme tabela de honorários 

advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.

 Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 904 Nr: 1005-50.1997.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Barbosa de Moura, Beomice 

Marques Barbosa, João Novaes de Campos, Ivete Beatriz Nedel, Homero 

Amilcar Nedel, Cleumisse Marques Barbosa Bezerra, Perival de Matos 

Campos, Ivanor Comunello, Natal Silvério Ferreira, Posto Salto da Alegria 

Ltda, Isac Gomes Bezerra, Hotel Paranasul Ltda - ME, Vanda Fernandes 

Soares, Gimenez e Gimenez Ltda-ME, Mercado Santeiro, Campo Novo 

Engenharia, Fernando Roberto Pardi Junior, Gonçalo Aparecido de Barros, 

Ativa - Construções Civis Ltda, felicio Gimenes, Isabel Cristina Gimenes, 

Luiz Antonio Resende Santeiro, Construtora Bronze Ltda, Adão Teodoro 

Rodrigues, Construtora Chapecó, Jorge Romanzinni, Jaú Construtora, 

Genival Nunes Araújo, Ailton Naves Vilela, ACP Informática Ltda, Josimar 

Marques Barbosa, Josué Schuenquener, Serraria B. B. F. Ltda - Madereira 

Torão, Raul Ferreira Pereira-ME, Construtora Estrela Amarela, E. G. 

Bezerra e Cia Ltda - Pato Bezerra, Foto e Comercial Schuenquener, Alice 

Maria Marques Barbosa, Espólio de Edinaldo Pedro Ferreira da Silva, 

Lourival Ferreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sergio Feguri - 

OAB:5.490, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto - OAB:4017/MT, 

Gustavo Nedel - OAB:58521/RS, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, João Noberto 

Almeida Brito - OAB:3.688/MT, José Eduardo de Souza Neves - 

OAB:4681-MT, José Ricardo Costa Mattoso - OAB:4477-MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Luiz Antonio Pôssas de 

Carvalho - OAB:2623/MT, Luiz Otávio Bertozo Reis - OAB:3038/MT, 

Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT, Natacha Gabrielle Dias de 

Carvalho - OAB:n.° 16.295-O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados os advogados dos requeridos acerca do 

retorno dos autos da Segunda Instância, bem como da Audiência de 

Instrução e Julgamento que DESIGNADA para o dia 24.01.2019, às 14h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 1023-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Tolentino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 46/46- v.

 Cite-se o executado no endereço informado à fl. 44.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 2134-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 33.

Expeça-se Carta Precatória para o juízo da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, 

com a finalidade de citação do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78914 Nr: 1717-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solocimento Construções do Brasil Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 40.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25050 Nr: 1083-24.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Stabile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Eckert, Claudete Maria Bender Eckert, 

Odemir Eckert, Soeli Vera Bulon Eckert, Nilson Antônio Eckert, Carmem 

Lucia Luiz da Mota Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luizari Stabile - 

OAB:10420-MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5.713/MT, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8.586/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento formulado pela parte.

 Intime-se para manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Nada sendo requerido, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66134 Nr: 3195-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital do Amor Divino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 62/63.

Cita-se o requerido via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80545 Nr: 2491-69.2017.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSR, TGSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Defiro o pedido de fls.33.

Cita-se o requerido via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62336 Nr: 1601-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 59/60.

Cita-se o (a) executado (a) via edital com prazo de 20 (vinte) dias para 

que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61568 Nr: 1229-55.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania das Dores Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o quesito número 18 (dezoito) do laudo de pericia de 

fls. 66, é contraditório a alternativa ‘’d’’ do laudo de fls. 67, defiro o pedido 

de fls. 73.

Intime-se o Senhor Perito para que preste esclarecimento no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54286 Nr: 398-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS(, GOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 57.

Expeça-se a Certidão Judicial de Dívida.

 Após, Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias proceder 

à retirada da certidão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 394-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Moreira de Camargo, Zaida Alves dos Santos 

Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Fernandes Frederico, José Trevisan, 

José Jorge Demetrio Madi, Cristiane Fernandes Solda Alves, Miguel Angelo 

Pereira da Mata, Joaquim Benedito Pereira da Mata, Cléo Jonas Cezimbra 

Correa, Gelson Rogério Cezimbra Correa, Valdir Alves Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 88/90

Intime-se o autor para no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promover a 

juntada da certificação da planta e memorial descritivo junto ao INCRA, nos 

termos do artigo 2º, inciso I, do decreto 5.570/2005, e a documentação 

relacionada ao artigo 3º do decreto 412/2011.

Ademais, tendo em vista que decorreu o prazo requerido as fls. 103. 

Intime-se a Fazenda Pública Federal, para que apresente manifestação no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79901 Nr: 2176-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Oliveira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 40.

Intime-se o senhor perito para que proceda a redesignação da perícia 

médica.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 1690-37.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Avelino Galvão, Vilomar Avelino Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 59.

Citam-se os executados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79565 Nr: 2018-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Inácio Moellmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que, em 25/07/2017, o Supremo Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de mandado de segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 
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com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA: 

SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

expedindo-se o competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, sem o recolhimento da diligência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 1565-98.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários -CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batovi Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Sacramento de 

Castro - OAB:48017/SP/53589

 Vistos.

 Considerando que, em 25/07/2017, o Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

 Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

procedendo-se a expedição de mandado para intimação pessoal do 

requerido, nos termos do despacho de fls. 88, sem o recolhimento de 

diligências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89630 Nr: 2346-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Nunes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 Processo nº. 2346-76.2018.811.0044 (Código: 89630)

DECISÃO

VISTO,

O denunciado CARLOS NUNES GARCIA, devidamente citado, ofereceu 

resposta, mas apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos 

narrados na denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público.

Entretanto, neste momento processual, antes do encerramento da fase 

instrutória, não se pode corroborar a alegação da Defesa quando está 

comprovada a materialidade e existem indícios de autoria. Ademais, pelo 

que dos autos consta não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do denunciado, na forma do art. 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de qualquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Sob a ótica processual, em análise sumária, observo inexistir qualquer dos 

vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o 

processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente 

extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que a 

idoneidade das alegações das Partes ainda depende da instrução 

probatória, e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito. 

Para tanto, defiro a produção da prova testemunhal, única requerida pelas 

Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

13h00min (horário de Mato Grosso).

Intime-se o representante do Ministério Público, o denunciado, seu 

defensor, a Vítima, se houver, e as testemunhas indicadas pelas partes, 

observando a necessidade da expedição de carta precatória, caso 

alguma das partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando 

as partes desta expedição.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 904 Nr: 1005-50.1997.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Barbosa de Moura, Beomice 

Marques Barbosa, João Novaes de Campos, Ivete Beatriz Nedel, Homero 

Amilcar Nedel, Cleumisse Marques Barbosa Bezerra, Perival de Matos 

Campos, Ivanor Comunello, Natal Silvério Ferreira, Posto Salto da Alegria 

Ltda, Isac Gomes Bezerra, Hotel Paranasul Ltda - ME, Vanda Fernandes 

Soares, Gimenez e Gimenez Ltda-ME, Mercado Santeiro, Campo Novo 

Engenharia, Fernando Roberto Pardi Junior, Gonçalo Aparecido de Barros, 

Ativa - Construções Civis Ltda, felicio Gimenes, Isabel Cristina Gimenes, 

Luiz Antonio Resende Santeiro, Construtora Bronze Ltda, Adão Teodoro 

Rodrigues, Construtora Chapecó, Jorge Romanzinni, Jaú Construtora, 

Genival Nunes Araújo, Ailton Naves Vilela, ACP Informática Ltda, Josimar 

Marques Barbosa, Josué Schuenquener, Serraria B. B. F. Ltda - Madereira 

Torão, Raul Ferreira Pereira-ME, Construtora Estrela Amarela, E. G. 

Bezerra e Cia Ltda - Pato Bezerra, Foto e Comercial Schuenquener, Alice 

Maria Marques Barbosa, Espólio de Edinaldo Pedro Ferreira da Silva, 

Lourival Ferreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sergio Feguri - 

OAB:5.490, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto - OAB:4017/MT, 

Gustavo Nedel - OAB:58521/RS, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, João Noberto 

Almeida Brito - OAB:3.688/MT, José Eduardo de Souza Neves - 

OAB:4681-MT, José Ricardo Costa Mattoso - OAB:4477-MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Luiz Antonio Pôssas de 

Carvalho - OAB:2623/MT, Luiz Otávio Bertozo Reis - OAB:3038/MT, 

Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT, Natacha Gabrielle Dias de 

Carvalho - OAB:n.° 16.295-O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimados os advogados dos requeridos acerca do 

retorno dos autos da Segunda Instância, bem como da Audiência de 

Instrução e Julgamento que DESIGNADA para o dia 24.01.2019, às 14h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69298 Nr: 1378-17.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA RAMOS E NUNES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Verifico que a guia aportada aos autos às fls. 69, foi expedida perante o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não dizendo respeito a estes autos.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar 

aos autos o comprovante de pagamento da diligência, oportunizando a 

expedição de mandado e cumprimento pelo Oficial de Justiça.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53879 Nr: 7-86.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Orgina Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por NILMA 

ORGINA MOTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28166 Nr: 1161-81.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado nos autos, ao passo 

que intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela autarquia executada.

Pois bem. De elementar conhecimento que diante da sistemática 

introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão. 

Não obstante, instada a manifestar, a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante referente à 

implantação do benefício e honorários sucumbenciais. Por corolário lógico, 

DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou 

precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31586 Nr: 2013-71.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pires Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Clara Lucena Dutra de 

Almeida - Procuradora Federal - OAB:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado nos autos, ao passo 

que intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela autarquia executada.

Pois bem. De elementar conhecimento que diante da sistemática 

introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão. 

Não obstante, instada a manifestar, a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante referente à 

implantação do benefício e honorários sucumbenciais. Por corolário lógico, 

DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou 

precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55747 Nr: 1557-19.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado nos autos, ao passo 

que intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela autarquia executada.

Pois bem. De elementar conhecimento que diante da sistemática 

introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão. 

Não obstante, instada a manifestar, a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante referente à 

implantação do benefício e honorários sucumbenciais. Por corolário lógico, 

DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou 

precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 323-17.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto, Ricardo Batista Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda, 

Navimix Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli E. Belão Portilho - 
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OAB:2.248/MS

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de fls. 91, intime-se a parte exequente para 

aportar aos autos planilha atualizada do valor do débito.

Após, retornem os autos à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58247 Nr: 3232-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Orgino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado nos autos, ao passo 

que intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pela autarquia executada.

Pois bem. De elementar conhecimento que diante da sistemática 

introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão. 

Não obstante, instada a manifestar, a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante referente à 

implantação do benefício e honorários sucumbenciais. Por corolário lógico, 

DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou 

precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 459-14.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely de Fatima Pratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcila Graciani de Souza - 

OAB:12005/MT

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de fls. 201, intime-se a parte exequente para 

aportar aos autos planilha atualizada do valor do débito.

Após, retornem os autos à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 2301-24.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, porquanto preenchidos os 

pressupostos legais. Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do novel Código de Processo Civil, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação de bens penhorados.

Por fim, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56099 Nr: 1815-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rossi Castilho, Edjaime Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lewiston Importadora S/A, Nelson Jose 

Comegnio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, porquanto preenchidos os 

pressupostos legais. Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do novel Código de Processo Civil, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação de bens penhorados.

Por fim, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58153 Nr: 3168-07.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paulo Santa Catarina, Andréia Paula Santa 

Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, porquanto preenchidos os 

pressupostos legais. Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 
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voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida impugnação no 

prazo a que alude o caput do art. 525 do novel Código de Processo Civil, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação de bens penhorados.

Por fim, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 3525-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Vale do Araguaia Ltda, Espólio de 

Valdeci Ody, Luiz Carlos Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Oficial de Justiça Alessandro Vargas de Menezes 

encontra-se afastado de suas atividades, expeça-se novo mandado, o 

qual deverá ser redistribuído e cumprido por outro Oficial de Justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28111 Nr: 1105-48.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Ferreira Magalhães - ME, João 

Augusto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nomeio, para atuar em favor da parte executada, o Defensor Público 

atuante nesta comarca.

Abra-se vistas à Defensoria para ciência desta decisão e para 

manifestação nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74881 Nr: 3523-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica e Auto Peças E S Ltda ME, Ernani 

Müller, Sérgio Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Oficial de Justiça Alessandro Vargas de Menezes 

encontra-se afastado de suas atividades, expeça-se novo mandado, o 

qual deverá ser redistribuído e cumprido por outro Oficial de Justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85162 Nr: 38-67.2018.811.0044

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido feito pelo Parquet.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias esclarecer as 

inconsistências referidas no parecer de fls. (11-12), bem como apresentar 

a documentação requerida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4643 Nr: 44-07.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29388 Nr: 2387-24.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Sergio Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiol Agropecuária Ltda, Dário José Gollin, 

Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30347 Nr: 786-46.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDN(, ACDN, NCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18945 Nr: 411-84.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Glifer da Silva - 

OAB:10496, Milton Costa Farias - OAB:2931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 Vistos.

 É sabido, e ressabido que compete à parte autora promover todas as 

diligências no sentido de localizar os bens da parte ré, não se justificando 

que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizá-los. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre a existência 

de bens em nome do executado, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor, o que não se deu no presente caso.

Dessa maneira, indefiro o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT, 

no sentido de localizar bens da parte ré, vez que referida providência 

compete ao ora exequente.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79369 Nr: 1930-45.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974/A/MT, Waldiney Santana Cruz - OAB:23922-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, na forma postulada.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 2270-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzely Emiliano de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, na forma postulada.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 3345-29.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Evandro Silva Salvador, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19119 Nr: 579-86.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS, MPGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAeAL, VFDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de 

Siqueira - OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Samoel da Silva - OAB:5621/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida por NUTRITIVA AGRÍCOLA E 

ANIMAL LTDA, em face do BANCO BRADESCO S/A.

Intimada a parte credora, pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito, 

deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 427).

 DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 4 (quatro) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. Ausência de manifestação da autora mesmo após a realização 

de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC. 

Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO. ( Tribunal de Justiça de São 

Paulo TJ-SP, 17º Câmara de Direito Privado, Publicado em 05 de outubro de 
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2016, Relator: Afonso Braz).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 1153-65.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa de Arruda Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ARLINDA 

BARBOSA DE ARRUDA VIAN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53957 Nr: 87-50.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DETERMINO seja a parte exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54057 Nr: 186-20.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinalva Lemes da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco 

(05) dias, manifeste-se conforme determinado no despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23792 Nr: 2570-63.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Cintra dos Santos -ME, Maria 

Izabel Cintra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada às fls. 70, devendo o 

prazo de sobrestamento do feito contar a partir da data do protocolo da 

petição.

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, VISTAS à parte exequente para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53654 Nr: 2849-73.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria Rodrigues Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco 

(05) dias, manifeste-se conforme determinado no despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3 Nr: 241-98.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Odebrech Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléo Jonas Cezimbra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Vistos.

 É sabido, e ressabido que compete à parte autora promover todas as 

diligências no sentido de localizar os bens da parte ré, não se justificando 

que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizá-los. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre a existência 

de bens em nome do executado, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor, o que não se deu no presente caso.

Dessa maneira, indefiro o pedido de buscas de bens da parte executada 

através dos sistemas Renajud e Infojud.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65923 Nr: 3094-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS, SSdS, ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do contido na petição de fl. 34, determino a expedição de ofício à 

Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, para que desconte, 

mensalmente, da folha de pagamento do executado Jacione Sousa 

Soares, e deposite na conta corrente da senhora Célia Macedo Silva, 

informada às fls. 31.

Consigno que o descumprimento desta decisão dará ensejo ao 

cometimento de crime de responsabilidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90684 Nr: 2892-34.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 165-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cibele Cacia Nascimento Oliveira Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por CIBELE 

CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, já qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65149 Nr: 2789-32.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Aparecida Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 É sabido, e ressabido que compete à parte autora promover todas as 

diligências no sentido de localizar os bens da parte ré, não se justificando 

que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizá-los. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre a existência 

de bens em nome do executado, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor, o que não se deu no presente caso.

Dessa maneira, indefiro o pedido de buscas de bens da parte executada 

através dos sistemas Renajud e Infojud, bem como, expedição de ofício a 

Receita Federal.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1798 Nr: 271-02.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada às fls. 102, devendo 

o prazo de sobrestamento do feito contar a partir da data do protocolo da 

petição.

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, VISTAS à parte exequente para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74599 Nr: 3417-84.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.
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 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53805 Nr: 3008-16.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 VISTO,

 DETERMINO seja a parte exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 282-21.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos e Martins Comércial Madeiras Ltda, 

Silvio Lourenço de Souza, Ernestina Emilia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador Federal - IBAMA/MT - OAB:3920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É sabido, e ressabido que compete à parte autora promover todas as 

diligências no sentido de localizar os bens da parte ré, não se justificando 

que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizá-los. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre a existência 

de bens em nome do executado, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor, o que não se deu no presente caso.

Dessa maneira, indefiro o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT, 

no sentido de localizar bens da parte ré, vez que referida providência 

compete ao ora exequente.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53813 Nr: 3016-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DESENTRANHE-SE a impugnação juntada aos autos, porquanto 

apresentada por pessoa estranha à presente relação processual.

Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE a regularidade do cumprimento da 

decisão de fls. 166.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53946 Nr: 76-21.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

formulado por RENATO DIAS COUTINHO NETO E OUTROS, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58086 Nr: 3141-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Feitoza da Costa Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:84.314-SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É sabido e ressabido que cabe a parte exequente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte executada.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o executado não se justificando que o exequente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 
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que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

executada formulado pelo credor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27078 Nr: 66-16.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venero Comércio de Confecções Ltda, 

Eudiclebi de Araújo, Estefania Venero Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Josimar Loula 

Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de busca de bens da parte requerida junto aos 

sistemas INFOJUD formulado pelo exequente à fls. 110.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, é sabido e ressabido que cabe a parte requerente realizar 

diligências para localizar bens da parte requerida.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar bens do requerido não se justificando que o requerente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar bens do devedor. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre bens do 

requerido, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas de bens da parte 

requerida formulada pelo credor.

Assim, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22290 Nr: 1066-22.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso-FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente, por intermédio do novo causídico 

constituído (Dr. Bruno Boaventura, OAB/MT 9271), para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o pleito e documentos de fls. 

1.743/1.750v.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79903 Nr: 2177-26.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência 

que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 3346-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 3070-56.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por EVA 

TAVARES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 1322-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 30, proceda-se ao desentranhamento do mandado 

de citação expedido nos autos, e a sua conseqüente redistribuição ao 

Oficial de Justiça competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50058 Nr: 1566-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Hospital Geral de 

Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elisa Mews, Nilson Aguilar, Schneider 

Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238

 VISTO,

 TRANSLADE-SE cópia do acórdão e dos documentos correlatos aos 

autos da ação principal.

Após, tendo havido o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12941 Nr: 1632-10.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Elisa Mews, Nilson Aguilar, Schneider Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Moura Guimarães, Dionysio 

Carvalho Netto, Município de Gaúcha do Norte, Hospital Geral de Gaúcha 

do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - OAB:9308, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:33440-PR, Leoveral Francisco 

Lopes - OAB:3549-B, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT, 

Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 VISTO,

 CUMPRA-SE o determinado no feito em apenso.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, em cinco (05) dias, promover o 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54034 Nr: 163-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por VANDERLINA 

MARQUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53628 Nr: 2823-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Terezinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco 

(05) dias, manifeste-se conforme determinado no despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82118 Nr: 3369-91.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Sousa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Romaria Pereira da Costa - OAB:24305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO RICARDO 

SOUSA VIEIRA, alegando omissão da decisão proferida às fls. 77/81, 

requerendo, assim, sua reforma para declarar a procedência da ação (fls. 

82/84).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 88).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte opor embargos de declaração tão somente 

para se insurgir contra a matéria apreciada, com nítida intenção de 

rediscutir tema amplamente discutido e já decidido.

Por tal razão os presentes declaratórios não merecem guarida.

Com efeito, a despeito do embargante alegar a existência de omissão na 

decisão atacada, verifica-se que, em verdade, o recurso utilizado 

manifesta seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, de 

modo que não há falar-se em acolhimento dos embargos.
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Denota-se em perfunctória análise do decisum que a arguida omissão não 

remanesce, pois a matéria foi sobejamente analisada em ocasião 

oportuna, de sorte que subsistindo a insurgência do embargante com o 

comando judicial deverá manejar o recurso adequado que, claramente, 

não se trata de embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, 

NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a decisão 

objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53675 Nr: 2870-49.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.Considerando 

que o feito encontra-se acobertado pelo pálio da justiça gratuita, os 

quesitos a serem respondidos e a distância da sede desta comarca do 

endereço do profissional, FIXO os honorários periciais em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais).Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Com a juntada do laudo pericial, 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento dos honorários 

periciais encaminhando-se ao departamento competente para sua 

compensação.Por fim, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando 

pela célere prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89214 Nr: 2140-62.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2767-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Adevair Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARIA 

AUXILIADORA ADEVAIR FERNANDES DE SOUSA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, já qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57222 Nr: 2580-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eberson Carlos Melo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de liquidação de sentença promovida por EBERSON CARLOS 

MELO RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, em que o 

requerente informou a realização de composição amigável com o ente 

requerido, postulando, assim, pela suspensão do feito até a efetiva 

quitação da avença (fls. 114/118v).

Pois bem.

Considerando que o acordo encontra-se subscrito pelos representantes 

das partes, os quais possuem bastantes poderes para a autocomposição, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais e, consequentemente, SUSPENDO o curso do feito, nos termos do 

art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Por consectário lógico, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

provisório por seis (06) meses, ou ulterior manifestação das partes.

Decorrido o prazo do sobrestamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco (05) dias, manifestar requerendo o que entender de 

direito, sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à 

extinção do feito, pelo cumprimento total do acordado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54039 Nr: 168-96.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Muniz de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por EUNICE 

MUNIZ DE MELO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54989 Nr: 1008-09.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Diogo Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 POSTERGO a apreciação do petitório retro e DETERMINO seja a parte 

exequente intimada para, em cinco (05) dias, manifestar sobre a inclusão 

do presente feito no acordo entabulado com o ente requerido para os 

casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 1453-27.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a manifestação das partes 

acerca da baixa dos autos e, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o feito, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53851 Nr: 3054-05.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Chagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por SANDRA 

MARIA CHAGRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90488 Nr: 2795-34.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 
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custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74600 Nr: 3418-69.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 1142-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 VISTO,

 DETERMINO seja a parte exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57745 Nr: 2941-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Giasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 VISTO,

 DETERMINO seja a parte exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 1059-59.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 159, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 163.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64021 Nr: 1151-95.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de fls. 85/89, considerando a concordância do INSS 

(fls. 92/v).2. Expeça-se o competente RPV, no valor de 35% (trinta e cinco 

por cento) sobre o valor de fl. 88, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80776 Nr: 2934-20.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278

 A parte Requerente interpôs recurso de embargos de declaração com 

efeitos infringentes em relação à decisão de fls. 513/516.

Os embargos de declaração são espécie de recurso que serve para 

impugnar as decisões eivadas de obscuridade, omissão ou contradição. 

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada.

Veja a jurisprudência:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos 

declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto 

controvertido) sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se 
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necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de 

fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie, BRAGA, Paulo Sarno, 

OLIVEIRA, Rafael, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, Bahia: Ed. 

Edições JusPodivm, 2007)”[TJMG - EDcl em AP. Cív. 

Nº1.0144.08.024917-6/003, rel. Des. Roey Oliveira, j. 10.3.2009]

Assim, o recurso de embargos de declaração visa o esclarecimento de um 

ponto da decisão sobre o qual faltou clareza ou exame de algum dos 

fundamentos da demanda.

Razão não assiste a Embargante.

Percebe-se que os questionamentos trazidos pelo embargante revelam 

apenas seu inconformismo ante a solução conferida à lide, pretendendo 

que este Juízo enfrente novamente a questão.

 O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu 

convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por 

elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. 

AUSENCIA DE ANÁLISE DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 

9099/95. 1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de 

rediscussão de mérito e análise de provas contidas nos autos. Não há 

necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados 

pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente 

fundamentada. 2. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões 

de mérito relevantes para o julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71005675624, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 28/08/2015).

Seguindo, caso a parte Embargante, não tenha sido beneficiada em sua 

tese, deverá promover o competente recurso de Apelação para revisão 

da sentença.

Os Embargos de Declaração até podem ter efeitos infringentes, ou seja, 

modificativos da decisão, porém somente nos casos teratológicos, 

portanto, quando a decisão possui um equívoco evidente e absurdo, por 

exemplo: (a) erro manifesto na contagem do prazo, tendo por 

consequência o não conhecimento de um recurso, (b) a não inclusão do 

nome do advogado da parte na publicação da pauta de julgamento, (c) o 

julgamento de um recurso como se outro houvesse sido interposto, (d) os 

erros materiais de toda ordem, etc, só para citar alguns exemplos.

A sentença está dentro dos limites do pedido.

No expressivo dizer do Ministro Humberto Gomes de Barros:

 “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos 

declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos de declaratórios são apelos de integração – não de 

substituição” [STJ - EDResp nº143.471].

Neste sentido a jurisprudência:

EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA 

SENTENÇA. ART.463 DO CPC. O magistrado singular, ao proferir decisão 

extinguindo o processo em razão da inércia da parte autora, põe fim à sua 

atividade jurisdicional, só podendo alterar o que foi por ele decidido nos 

casos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da 

inalterabilidade da sentença, previsto no artigo 463 do CPC. [TJMG – AI 

nº1.701.04.092060-8/001, relator Des. Valdez Leite Machado, 

j.27.3.2008]Rejeito a alegação de omissão.DISPOSITIVO:Diante do exposto, 

conheço os embargos de declaração porque tempestivos e nego 

provimento, porque ausente qualquer omissão ou contradição na decisão 

de fls. 513/516, mantendo-a por seus fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66118 Nr: 20-51.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89364 Nr: 931-24.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGTDS, VGTDS, CTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, constato que houve erro material no termo de 

audiência às fl. 38, conforme manifestação da parte requerida (fls. 39/41).

É o sucinto relatório. Decido.

Uma vez constatado o erro material, retifico neste momento, nos termos do 

art. 494, inc. I, do CPC.

Assim, na parte final da sentença, onde se lê: “R$650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais) o equivalente a 68,13% sob o soldo líquido” leia-se da 

seguinte forma:

“R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) o equivalente a 68,13% sob o 

salário mínimo vigente.” mantendo no mais intacto o termo.

Fica a presente decisão fazendo parte integrante do termo de audiência fl. 

38.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 2518-52.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, Dra. Carol Elen de 

Campos, OAB/SP´258.075, para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls. 75/76.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010098-94.2016.8.11.0023 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SALETE DA SILVA Endereço: Rua XANXERE, 150, SANTA 
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IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-94.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8010098-94.2016.8.11.0023 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SALETE DA SILVA Endereço: Rua XANXERE, 150, SANTA 

IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85374 Nr: 2435-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBI MARQUES DE ARRUDA, CLERLY DA 

CONCEIÇAO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por deteminação dos autos de fls. 60, intimo vossa Senhora na qualidade 

de Advogado Datido, para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 

dias para apresentação de defesa prévia.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 93/2018-CNPAR

 O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 8/2011/PRES/TP;

 RESOLVE:

DESIGNAR a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, para fins de 

atuação nos processos seletivos de estagiário da Comarca de Pontes e 

Lacerda, composta pelos seguintes membros:

- Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro – 

presidente;

- Marcela Oliveira Moraes, mat. 36825, Gestora Geral de 2ª Entrância – 

membro titular;

- Dione Rosane Schock, mat. 8796, Gestora Administrativa 3 – membro 

titular;

- Gean Carlos Balduíno Junior, mat. 23074, Analista Judiciário – membro 

titular;

- Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito – membro suplente;

- Airton Bottari, mat. 7009, Gestor Administrativo 2 – membro suplente;

- Aline Pereira Barcelos Garbim, mat. 36621, Assessor Jurídico – membro 

suplente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018

Claudio Deodato Rodrigues Pereira
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Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002507-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 21 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002474-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO/INTIMAÇÃO CERTIFICO QUE A AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO FOI 

DESIGNADA PARA 21/02/2019 16:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE PONTES E LACERDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001965-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1001965-47.2018.8.11.0013; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

(ART. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a Contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para impugnação. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018. LIGIA 

MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 21 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155575 Nr: 10653-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIRO EDSON CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓISES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica da 

UNEMAT - OAB:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168084 Nr: 4171-51.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

portanto abro vistas ao autor para contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145884 Nr: 6085-87.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ZANRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 2994-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107816 Nr: 5339-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerce Lopes da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154676 Nr: 10219-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fairucy Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145348 Nr: 5852-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118006 Nr: 2871-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107736 Nr: 5300-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALÍCIA GOUVEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160346 Nr: 609-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, LUIZ CARLOS 

JAKITYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca de endereço via BACENJUD deve ser indeferido, vez 

que o BACENJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, 

devendo ser indicado o endereço pelo autor.

Portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

BACENJUD.

Intime-se o autor para que indique o endereço em 5 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143174 Nr: 4920-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119536 Nr: 3395-22.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvandira Alves de Figueiredo Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116208 Nr: 2255-50.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124588 Nr: 5630-59.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE, Frederico 

Aparecido Marim
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164964 Nr: 2629-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO RAMOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos.

 Mantenho a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.

Determino a expedição de alvará em favor do Município, que deverá ser 

intimado da decisão que declarou inconstitucional o rateio de honorários 

entre os procuradores do município.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137828 Nr: 2773-06.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA HENRIQUE DE VASCONCELO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129626 Nr: 8016-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY FRANCISCO LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o 

RENAJUD é uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser 

indicado o veículo para então ser usado a ferramenta.

 A busca de veículos pode ser feita pela própria parte via DETRAN-MT, 

portanto, faz-se DESNECESSÁRIA a intervenção do Poder Judiciário. Isto 

é, faltaa NECESSIDADE da intervenção do judiciário nesta questão.

 Tendo em vista a falta de necessidade, indefiro o pedido buscas via 

RENAJUD.

Intime-se o autor para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias.

Em caso de inercia suspendo o feito por 1 ano, nos moldes do art. 921 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129606 Nr: 8002-78.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A - Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI NUNES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154054 Nr: 9935-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Lourencetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lorencetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, suspendo o feito por 60 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143554 Nr: 5031-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ESPINOZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 5967-82.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Soares de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Defiro o pedido de realização perícia (ref. 145).

Intime-se as partes para que apresentem quesitos.

Após apresentação dos quesitos, intime-se a Real Brasil Perícia para que 

indique perito da área para realização da perícia, bem como a proposta de 

honorários.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98432 Nr: 1410-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEL RIGO FILHO, INES MOTTA 

TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora reiterada pelo autor, tendo em vista já foi 

realizada a tentativa de penhora, restando infrutífera e o exequente nada 

trouxe de novo que comprove a existência de bens.

Intime-se para que em 5 dias apresente bens à penhora, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96838 Nr: 727-15.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NEPAMUCENO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103000 Nr: 3345-30.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA SATIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99184 Nr: 1721-43.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSE TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de penhora reiterada pelo autor, tendo em vista já foi 

realizada a tentativa de penhora, restando infrutífera e o exequente nada 

trouxe de novo que comprove a existência de bens.

Intime-se para que em 5 dias apresente bens à penhora, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54066 Nr: 5341-73.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Celina da Costa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161732 Nr: 1196-56.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 1. Intime-se o réu para que se manifeste sobre o pedido de execução da 

multa diária.

 2. Intimem-se as partes para que indiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 3467-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES PINHEIRO NETO, Maria José 

Neta Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142349 Nr: 4572-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braz de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Machado Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Com a oitiva do requerente e testemunhas arroladas pelo requerente e 

diante da ausência do requerido e de suas testemunhas dou por 

encerrada a fase de instrução.

Diante dos valores em litígio referente a presente demanda e diante do 

depoimento do próprio requerente e das testemunhas que apontam se 

tratar de empresário e proprietário de terras, sendo certo, que eventual 

dificuldade financeira, principalmente, em virtude de eventuais dívidas não 

adimplidas em favor do requerente, não inviabiliza o recolhimento das 

custas. Desta forma, determino o recolhimento das custas pelo 

requerente.

 Por derradeiro, às partes para alegações finais no prazo comum de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134040 Nr: 904-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cardin - 

OAB:OAB/PR 9104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128174 Nr: 7267-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Pontes e 

Lacerda - MT., REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877, Artur Garrastazu Gomes-Ferreira - 

OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Diga o réu sobre o pedido de sobrestamento do feito (ref. 121 – II.II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144794 Nr: 5602-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janes Kénia Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA PAREJA 

COUTINHO - OAB:614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 31/01/2019 às 17hs. Intimem-se as partes e 

as testemunhas arroladas pela Defensoira Pública. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154036 Nr: 9929-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR ALVES LIBERATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA ALVES - OAB:OAB/ES 13.066, HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES12.529

 Diante do pedido de exclusão, intime-se o autor citado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155296 Nr: 10498-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Diante do pedido de exclusão, intime-se o autor citado. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159976 Nr: 438-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Nascimento de Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Gomes de 

Siqueira - OAB:OAB/MT12.246

 Em decisão recente o grégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

possibildiade de penhora de 30% do salário do devedor para pagamento 

de dívida, flexibilizando, portanto, a impenhorabilidade de salário.

No presente caso não há nos autos informação de que o valor ora 

bloqueado tenha ultrapassado o patamar fixado pela Corte Superior.

ISSO POSTO,

INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores.

Às partes para que indiquem que provas pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155575 Nr: 10653-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 
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Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIRO EDSON CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓISES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159976 Nr: 438-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Nascimento de Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Gomes de 

Siqueira - OAB:OAB/MT12.246

 Ao Ministério quanto ao pedido apresentado na defesa prévia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159976 Nr: 438-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Nascimento de Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Gomes de 

Siqueira - OAB:OAB/MT12.246

 Cobre-se devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159976 Nr: 438-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Nascimento de Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Gomes de 

Siqueira - OAB:OAB/MT12.246

 Cobre-se devolução da Carta Precatória.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117283 Nr: 2657-34.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDG, LDG, Sandra Pinto Deusdedith, VGDG, RDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7420-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reconsidero a decisão pretérita, fixo o prazo de benefício de 12 meses. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9837 Nr: 14-80.1991.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.680,73, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 470. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 903,45 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 777,28 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131855 Nr: 98-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda, Joaquim 

Felisberto Filho, Moacir Felisberto da Costa, Edna Marques de Assis, Eliane 

Barbosa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 128, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001311-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO TEODORO DUNGA EIRELI (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1001311-60.2018.8.11.0013 Valor da causa: $27,380.72 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, 

Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO 

PASSIVO: Nome: EVERALDO TEODORO DUNGA EIRELI Endereço: JOSÉ 

MARTINS MONTEIRO, 293, VILA GUAPORÉ, PONTES E LACERDA - MT - 

CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora e apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"O Exequente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 27.380,72 

(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS 

CENTAVOS), representada(s) pela(s) inclusa(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa nº(s) 2017218250. Assim sendo, o Inadimplemento do Executado 

perante o fisco estadual enseja a presente execução fiscal. DECISÃO: 

"Vistos. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I 

e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 05% (cinco por 

cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da Fazenda Pública, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF, proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 

30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez no 

órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o 

objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) . VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab initio; 

Cumpra-se". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS, digitei. Pontes e 

Lacerda, 6 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002102-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERINE FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002102-29.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$100.00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins, Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ALVARO CARDOSO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000812-76.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,244.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 

nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 22 de 

novembro de 2018 ás 10h00min para realização da Perícia Médica. Pontes 

e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CHUVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001285-62.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$16,218.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, CITAÇÃO, JUROS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins 

de direito, que o perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, 

designou o dia 22 de novembro de 2018 ás 10h00min para realização da 

Perícia Médica. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001506-45.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONVERSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 

nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 22 de 

novembro de 2018 ás 10h00min para realização da Perícia Médica. Pontes 

e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000676-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000676-79.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,656.84; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito, que o perito 

nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 22 de 

novembro de 2018 ás 10h00min para realização da Perícia Médica. Pontes 

e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UILTO FRANCISCO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000558-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$14,310.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José Dárcio de 

Andrade Rudner, designou o dia 29 de novembro de 2018 ás 10h00min 

para realização da Perícia Médica. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DEMARCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000625-68.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: PAULO DA SILVA ARAUJO. EXECUTADO: ALEXANDRE 

DEMARCHI. Vistos. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida nos autos 

em apenso de Embargos à Execução nº. 1000626-53.2018.8.11.0013. 

Após, PROMOVA-SE os autos à conclusão. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002571-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA ROSANGELA DE ANUNCIACAO (RÉU)

PEDRO FRANCISCO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002571-75.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO. RÉU: NÚBIA ROSANGELA DE 

ANUNCIAÇÃO. RÉU: PEDRO FRANCISCO DA CRUZ. Vistos. Da análise da 

petição inicial e documentos, vislumbro que a parte autora não conferiu 

poderes ao advogado (a) para assinar declaração de hipossuficiência 

econômica, uma vez que o instrumento de mandato vem desacompanhado 

de cláusula específica para tal finalidade, nos termos do art. 105 do 
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Código de Processo Civil. Com efeito, é necessário frisar que o direito ao 

benefício da gratuidade da justiça se destina à pessoa certa e 

determinada, uma vez que possui natureza personalíssima. A este 

respeito, o Novo Código de Processo Civil pacificou tal entendimento por 

meio do art. 99, §6º, ao frisar que "O direito à gratuidade da justiça é 

pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, 

salvo requerimento e deferimento expressos". Neste sentido, trago à 

colação a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, "in 

verbis": "A gratuidade de justiça é um direito pessoal, não se estendendo 

a litisconsortes ou sucessores do beneficiado. Caso tais sujeitos 

pretendam obter igual prerrogativa processual deverão fazer o devido 

requerimento nesse sentido e comprovar o preenchimento dos requisitos 

para sua concessão (...) (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 

2016. pág. 378). Portanto, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu (sua) 

advogado (a), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos a declaração de hipossuficiência econômica para fins de análise ao 

pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou, 

alternativamente, providenciar a comprovação do recolhimento das custas 

e taxas judiciárias. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE a conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002569-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002569-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, bem como da cópia do 

contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado 

entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002560-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MACHADO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000930-52.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,200.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins 

de direito, que o perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, 

designou o dia 29 de novembro de 2018 ás 10h00min para realização da 

Perícia Médica. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000972-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000972-04.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$15,274.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, 

RESTABELECIMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de 

direito, que o perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, 

designou o dia 29 de novembro de 2018 ás 10h00min para realização da 

Perícia Médica. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001326-29.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os 

devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade 

Rudner, designou o dia 29 de novembro de 2018 ás 10h00min para 

realização da Perícia Médica. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001596-53.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,812.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito, que o 

perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 29 de 

novembro de 2018 ás 10h00min para realização da Perícia Médica. Pontes 

e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001596-53.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,812.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito, que o 

perito nomeado, Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 29 de 

novembro de 2018 ás 10h00min para realização da Perícia Médica. Pontes 

e Lacerda, 6 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6392 Nr: 579-34.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Forin, Antenor Forin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

168,36 (cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 93/94. Este valor deverá 

ser pago de forma única, sendo R$ 168,36 (cento e sessenta e oito reais 

e trinta e seis centavos) para recolhimento da guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8475 Nr: 1522-46.2000.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 169/174. Este valor deverá ser pago de 

forma única, sendo R$ 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos) para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A, Daniel Soares Gonçalves - OAB:13850/MT, 

Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - OAB:OAB/PR 21851, 

Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Autos do processo nº 1029-78.2014.811.0013

Código nº 89160

Vistos.

I – Inicialmente, INDEFIRO o pedido de intimação dos executados para 

pagar o débito, uma vez que tal medida já ocorreu à fl. 205. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de expedição de alvará, tendo em vista que os valores 

constantes nos autos foram devidamente liberados em favor da parte 

autora (fls. 218 e 280).

II – Ademais, a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

281/282, no montante de R$ 37.505,63 (trinta e sete mil, quinhentos e 

cinco reais e sessenta e três centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado às fls. 229/230; sobre o CNPJ de nº 17.435.212/0001-02, 

03.756.772/0001-46 e 61.486.650/0001-83; b) havendo bloqueio e valores, 

os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a 

tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição 

de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item II, 

subitens “b” e “c”.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde 

logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 
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a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 2608-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cordoba Riquelme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 230), e DOU-LHES provimento 

para SUSPENDER a expedição de precatório/RPV até o julgamento do 

agravo de instrumento de fls. 207/208, com intuito de evitar possível 

prejuízo à Previdência Social.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE as 

partes.Em seguida, MANTENHAM-SE os autos em cartório até o julgamento 

do agravo de instrumento, que deverá ser informado pelas 

partes.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92611 Nr: 3931-04.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Pereira da Silva, Almiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Souza Grota, Felinto de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146196 Nr: 6251-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Michael Douglas Soares Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Tendo em vista o teor doa petição de fls. 198/202 (ref. 46), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105398 Nr: 4317-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 2146-07.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valton da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan, Inês Pereira Dan, Edgard 

Aparecido Gonçalves, Lucinei Edilene Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133528 Nr: 709-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lisbéria Orvando Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da 

autora LISBERIA ORVANDO CRISTALDO, no valor de 91% (noventa e um 

por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 29 de julho de 2016 (fl. 

11)...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data 

da apresentação do laudo pericial, qual seja, 18 de julho de 2018 (fls. 

45/48), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional...c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC...Nos termos dos arts. 1.288 e 

seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: 

nome da segurada: LISBERIA ORVANDO CRISTALDO; benefício 

concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício; data do indeferimento administrativo: 29 de 

julho de 2016; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário de benefício; da data da apresentação do laudo 
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pericial: 18 de julho de 2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143074 Nr: 4884-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em favor do autor 

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício, qual seja, 8 de setembro de 2016 (fl. 

14...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de 

AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data 

da apresentação do laudo pericial, qual seja, 18 de julho de 2018 (fls. 

57/60), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional...c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC...Nos termos dos arts. 1.288 e 

seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: 

nome do segurado: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA; benefício concedido: 

AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício; data da cessação do benefício: 8 de setembro de 2016; 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 18 de 

julho de 2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 7707-07.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edivaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor JOSE EDIVALDO DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 1º de junho de 2017 (fl. 16)...Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes 

da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: (i) nome do 

segurado: JOSE EDIVALDO DE SOUSA; (ii) benefício concedido: 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE; 

(iii) renda mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; 

(iv) data de início do benefício (DIB): 1º DE JUNHO DE 2017; (v) renda 

mensal inicial (RMI): FIXADA JUDICIALMENTE; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135244 Nr: 1561-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SILVA ROCHA, MARIA LUCIMAR LOPES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complemente o laudo pericial consignando se a incapacidade da autora é 

total ou parcial, bem como se é temporária ou permanente.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao cumprimento da parte 

final do interlocutório de fl. 33, no que concerne à realização do estudo 

socioeconômico.

No mais, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, carreando aos autos procuração e declaração de 

hipossuficiência em nome da menor sendo representada por sua genitora, 

sob pena de extinção.

Com o cumprimento dos comandos acima, INTIMEM-SE as partes para que 

se manifestem.

Em seguida, COLHA-SE manifestação do Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95951 Nr: 317-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Vistos. ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, para o fim de:a) 

DEFERIR a penhora de ativos financeiros vinculados aos CNPJ’s das 

demais filiais e da matriz da pessoa jurídica executada, indicada na petição 

de ref. 81 (fl. 7), no valor de R$ 257.461,75 (duzentos e cinquenta e sete 

mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), valor 

sobre o qual será acrescido de honorários advocatícios que ora arbitro em 

10% (dez por cento), suprindo a omissão do despacho inicial, cujo 

montante totaliza, portanto, R$ 283.207,92 (duzentos e oitenta e três mil, 

duzentos e sete reais e noventa e dois centavos), b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos nos subitens “b” e “c” supracitados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002556-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO ROSA MARCAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002556-09.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORE. REQUERIDO: SAVIO ROSA MARÇAL. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. contra SAVIO ROSA MARÇAL, sob a alegação de 

que celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento, 
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concedendo um crédito de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 

48 (quarenta e oito) prestações de R$ 550,31 (quinhentos e cinquenta 

reais e trinta e um centavos). Afirma que o veículo adquirido é da marca 

Fiat, Modelo: Palio 1.0, Chassi: 9BD17106G95333533, Placa: BEW5653, 

Renavam: 000984375864, PRATA, ano: 2008. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 26/07/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 15.006,76 (quinze mil, seis reais e setenta e seis 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que não foi entregue no endereço do contrato pelo fato do endereço ser 

insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou aos autos o 

instrumento de protesto, pugnando pela concessão de mandado liminar de 

busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 16239511, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço. (grifo nosso)”. “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)”. Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 16239513). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso). Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Fiat, Modelo: Palio 1.0, Chassi: 9BD17106G95333533, Placa: BEW5653, 

Renavam: 000984375864, PRATA, ano: 2008. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002568-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002568-23.2018.8.11.0013 AUTOR: 
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RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. CITE-SE a requerida 

pessoalmente, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

consignando-se expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa, bem como as cominações do art. 344 do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

caput¸ do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor da 

requerida, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Jocemir Fernandes Morales Réu (é, s): Espólio de Nicezia Fernandes 

Morales Vistos. Inicialmente, RECEBO a manifestação anterior como 

emenda à inicial. No mais, DEFIRO o pedido do Ministério Público e, para 

tanto, PROCEDA-SE à avaliação dos bens descritos às fls. 23 e 76/77, 

devendo respectivo laudo aportar aos autos em 30 (trinta) dias. 

Outrossim, DEFIRO os pedidos da Fazenda Pública Estadual (ID: 

15839881), consequentemente, INTIME-SE o inventariante, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que traga aos autos a GIA-Eletrônica 

retificadora, abrangendo a totalidade do acervo patrimonial da “de cujus” 

no instante do seu falecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remoção. DETERMINO a consulta junto aos Sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, com o objetivo de se verificar a existência de outros bens em 

nome da “de cujus”, na data de seu falecimento, qual seja, 2 de abril de 

2018 (fl. 9), que eventualmente não foram declarados nos autos. Com o 

cumprimento dos comandos acima, INTIME-SE o inventariante, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à avaliação realizada nos autos, bem como 

apresente no feito as certidões negativas de débito obtidas junto à 

SEFAZ-MT e PGE-MT. Em seguida, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, 

por meio de remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se. Por fim, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para 

que se manifeste, pelo prazo legal. CUMPRA-SE. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JANUARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000383-12.2018.8.11.0013 AUTOR: 

APARECIDO JANUARIO DOS SANTOS. RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

inaudita altera parte ajuizada por APARECIDO JENUARIO DOS SANTOS em 

desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Narra o autor, em síntese, que 

firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia com o réu, onde ficou consignada a taxa de juros no patamar de 

1,61% a.m. e 21,06% a.a., com pagamento em 60 (sessenta) parcelas de 

R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). Asseverou, ainda, que 

efetuou o pagamento de 56 (cinquenta e seis) parcelas, de modo que 

pretende a revisão do contrato, de forma a expurgar do contrato a 

capitalização diária e/ou mensal, os juros remuneratórios, além das 

ilegalidades nas cobranças de taxas indevidas e descritas no contrato. 

Ademais, o autor apontou o valor tido como incontroverso e cuja 

consignação pretende realizar equivalente a R$ 547,19 (quinhentos e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos). Assim, concluiu o autor que 

o contrato se encontra quitado, pois os cálculos são abusivos, devendo a 

Tabela Price ser substituída pelo método de Gauss. Segundo sua ótica, 

entende o autor não estar em mora pelo fato de ter o réu exigido cobrança 

de encargos em período de normalidade contratual. Deste modo, o autor, 

afirmando estar presentes o requisito necessário à concessão da 

antecipação da tutela, requer a manutenção na posse do veículo 

automóvel, compelindo o requerido a excluir seu nome no rol de maus 

pagadores, além de autorizá-lo a efetuar o depósito das parcelas que 

entende devida. A decisão inaugural indeferiu a tutela de urgência e 

determinou o depósito da quantia incontroversa, citando-se o réu (id. 

12688698). A contestação e documentos foram juntados (ids. 13550974 e 

13551106), na oportunidade, o réu sustentou preliminar de inépcia da 

inicial, sob o fundamento da ausência de depósito do valor incontroverso 

apontado pelo autor na inicial, devendo a ação ser julgada extinta, sem 

resolução do mérito. No mérito, asseverou a regularidade na contratação, 

diante dos elementos normativos que regulamentam a possibilidade de 

incidir juros capitalizados, comissão de permanência, a legalidade da 

Tabela Price e que a redução dos juros remuneratórios não comportam 

modificação, sendo desnecessária a dilação probatória de natureza 

pericial, refutando, “in totum”, os demais fundamentos autorais, 

propugnando pela improcedência dos pedidos. A impugnação à 

contestação foi juntada nos autos, consoante id. 15752559. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, pois a 

matéria se amolda ao disposto no art. 355, I, do NCPC. Em razão da 

preliminar arguida pelo réu, passo, pois, a analisa-la. I. DA INÉPCIA DA 

INICIAL. A peça exordial atendeu aos requisitos legais (art. 319, do CPC), 

tanto que possibilitou ao réu apresentar sua defesa com impugnações 

especificadas às pretensões do autor. Ainda, não há que se falar em 

ofensa ao disposto no artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC, eis que, conforme 

se verifica pela peça inicial, o autor discriminou as obrigações contratuais 

que pretendia controverter, bem como, quantificou o valor incontroverso 

do débito, sendo que, quanto ao não atendimento à previsão legal que 

determina que o valor incontroverso continue sendo pago no tempo e 

modo contratados (art. 330, § 3º, do CPC), tal fato não acarreta a 

inépcia/indeferimento da inicial, mesmo porque, tal ausência de pagamento 

em nada prejudica a defesa pelo réu que pode ser eventualmente 

resolvido por meio de ação própria (cobrança ou execução, por exemplo). 

Isto posto, REJEITO a preliminar deduzida. II. DO MÉRITO. a) DA 

PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Com relação à prova pericial 

pleiteada pelo autor, particularmente, nada acrescentaria no que diz 

respeito à interpretação dada à legislação vigente. Isso porque, mesmo 

com a realização de perícia, o autor continuaria propugnando pelo seu 

direito, de acordo com seu entendimento, ao passo que o réu 

permaneceria insistindo em sua tese, afirmando que as normas legais 

condizem com os termos contratuais. Não obstante isso, é certo que a 

matéria controvertida se refere ao próprio contrato e não a valores 

devidos. Neste sentido, colho do entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, “in verbis”: "APELAÇÃO. Cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Revisão de contrato bancário. Prova documental 

que, ao contrário do alegado pelo apelante, se encontra nos autos. Matéria 

exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Preliminar rejeitada. 

REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Circunstância que, no 

entanto, não beneficia o apelante. Contrato de adesão. Mitigação do 

princípio da autonomia da vontade. As instituições financeiras não se 

submetem à Lei de Usura. Capitalização de Juros. Previsão legal e 

contratual expressas. Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000, reeditada 

sob nº 2.170-36/2001 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do mérito do tema nº 33 da Repercussão Geral (RExt 
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592.377/RS). Comissão de permanência. Impossibilidade de discussão da 

matéria, diante da inexistência de previsão no contrato. Recurso não 

provido." (TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação 

1007031-09.2014.8.26.0602, Relator(a): Silveira Paulilo, Comarca: 

Sorocaba, Julgamento: 06/04/2015, Registro: 09/04/2015) (grifo nosso) 

“REVISIONAL DE CONTRATO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. Tratando-se de revisional de contrato bancário, onde 

as partes discutem teses jurídicas, e podendo o julgador encontrar 

convicção a partir dos elementos constantes na prova documental, em 

especial no contrato, inexiste percepção técnica a exigir prova pericial 

contábil. Indeferimento da perícia que encontra respaldo no artigo 130 do 

CPC. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento nº 

70006245757, 19ª Câmara Cível do TJRS, Pelotas, Rel. Des. José 

Francisco Pellegrini. J. 03.06.2003) Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

produção da prova pericial contábil. b) DA REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. De proêmio, insta previamente salientar, relativamente ao 

argumento do réu quanto à impossibilidade de alteração das cláusulas 

contratuais, temos que o princípio da "PACTA SUNT SERVANDA" há muito 

foi minimizado, não sendo aplicável em caráter absoluto, flexibilizando, 

assim, os juristas e intérpretes sua aplicação, diante das evidentes 

transformações da sociedade brasileira e do Direito. Logo, a revisão das 

cláusulas contratuais é possível, em especial por se tratar de relação de 

consumo (artigo 54 do CDC). Destaco que tal relação se configura, pois o 

contrato bancário também se submete à legislação de proteção e defesa 

dos direitos do consumidor, por força do que dispõe o artigo 3º, § 2º, da 

Lei n° 8.078/90. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula nº 297, de acordo com a qual o Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras. Não obstante, cabe ressaltar que, 

ao lado do Código de Defesa do Consumidor, ainda vigoram as normas 

que regem o Sistema Financeiro Nacional, criado pela Lei nº 4.595/64 e 

regulado por normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 

Banco Central do Brasil, cabendo ao intérprete da lei, sempre que for 

necessário, fazer a devida compatibilização das normas jurídicas. 

Obviamente, o reconhecimento, por si só, da aplicabilidade da legislação 

consumerista ao caso concreto não importa integral e irrestrito 

acolhimento das alegações do consumidor, dependendo de análise 

criteriosa e emprego correto dos institutos protetivos. O mesmo se diga da 

inversão do ônus da prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, 

no acolhimento da pretensão inicial. Eis a jurisprudência acerca do tema 

em foco: "APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Reconhecida a aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso 

em tela, os requisitos do art. 2º daquele diploma legal. Inteligência da 

Súmula 297 do STJ. No entanto, o fato de a relação ser de consumo, não a 

invalida, tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão 

deduzida na inicial Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, regra de julgamento, que, igualmente, não 

implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida Apelo improvido". 

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de juros, 

ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre 

está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis 

especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da 

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, 

desde que expressamente pactuada - Contratos firmados após a aludida 

MP Existência de previsão da capitalização mensal de juros, para os 

contratos de empréstimo e contrato de cheque especial. Licitude da 

referida prática reconhecida, para estes contratos Contrato de cartão de 

crédito, no entanto, que não prevê, expressamente, a capitalização 

mensal de juros Prática, apurada em laudo unilateral não impugnado 

especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de crédito. Apelo 

parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. Ante o 

recálculo do débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os 

valores eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos, de forma 

simples, à autora, e não em dobro. Hipótese de ausência de dolo e 

ocorrência de engano justificável. Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 

940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo improvido". 

"SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão 

as partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas 

processuais por elas despendidas e os honorários de seus patronos, no 

valor fixado pela r. decisão, observada a gratuidade de justiça concedida 

à apelante Apelo parcialmente provido". (TJSP - 24ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação nº 1092229-65.2014.8.26.0100, Relator: Des. Salles 

Vieira, Comarca: São Paulo, Data do julgamento: 27/07/2016, Data de 

registro: 27/07/2016) (grifo nosso). No que tange à discussão central da 

presente demanda, insta citar a disposição do artigo 4º, da Lei 4.595/1964: 

“Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes 

estabelecidas pelo Presidente da República: ... VI – Disciplinar o crédito em 

todas as suas modalidades e operações creditícias em todas as suas 

formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por 

parte das instituições financeiras; ... IX – Limitar, sempre que necessários, 

as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de 

remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive 

os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, (...)”. Assim, com 

base em tal premissa, o Conselho Monetário Nacional, por intermédio do 

Banco Central, editou sucessivas resoluções sobre a remuneração a ser 

paga pelos serviços bancários, inclusive tarifas bancárias. O contrato 

entabulado entre as partes foi firmado em 23/07/2013 (id. 12673854 - pág. 

7). Como já ficou dito, está sedimentando que a relação é de consumo. O 

Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento ao julgar os 

Recursos Especiais repetitivos nºs 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, 

Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, segunda seção, j. 28/08/2013, DJe 

24/10/2013: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO 

SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. 

TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. 

LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer 

outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 

294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato 

de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da 

prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 

4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei 

complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa 

de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco 

Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. (...). 

Relativamente aos JUROS REMUNERATÓRIOS (ou compensatórios), estes 

são cabíveis em decorrência do custo na captação de recursos pela 

instituição financeira, desvalorização da moeda, riscos etc. Sobre o tema: 

“Os juros remuneratórios, como o próprio nome diz, remuneram o capital 

no prazo do empréstimo, apenas. Não podem ir além, já que não há 

empréstimo após o vencimento. Vencida a dívida, o credor tem direito a 

certo 'quantum', que daí para frente não pode mais ser acrescido das 

taxas contratuais remuneratórias. Ora, juros são remuneração de capital. 

São apenas esses – independente do nome que se dê a eles – os que 

podem ser cobrados a título de empréstimo, mútuo, financiamento etc. E, 

naturalmente, esses juros remuneratórios vigoram apenas no tempo 

estipulado para o empréstimo, deixando de incidir a partir do vencimento 

de cada parcela (quando o pagamento da dívida se dá em prestações, 

como é o caso) ou a partir do vencimento final ou antecipado da dívida (no 

caso de ter sido pactuada uma única prestação)” (Ap. n° 948.763-4, Rel. 

Des. Rizzatto Nunes, j. em 14.12.2005). Em outras palavras, os juros 

remuneratórios são devidos pelo empréstimo do dinheiro e são exigíveis 

até o vencimento da dívida, sendo que as instituições financeiras não se 

sujeitam ao limite de 12% ao ano, previsto na denominada Lei de Usura. No 

entanto, os juros remuneratórios devem estar previamente pactuados no 

contrato e não podem extrapolar a taxa média de mercado divulgada pelo 

BACEN. É esta a disposição da jurisprudência: “JUROS – Remuneratórios 

– Contrato – Mútuo bancário – Limitação da taxa anual de 12% - 

Descabimento – Inaplicabilidade do Decreto Federal n° 22626/33 (Lei da 

Usura) às instituições bancárias, de acordo com a Súmula 596 do 

Supremo Tribunal Federal – Ademais, o artigo 192,§ 3º, da Constituição 

Federal, quando em vigor (dispositivo já revogado pela Emenda 

Constitucional n. 40/03), não era auto-aplicável, mas de eficácia limitada – 

Aplicação, no caso, da Súmula Vinculante n. 7 do Supremo Tribunal 

Federal e Súmula n° 382 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso 

parcialmente provido.” (Apelação n. 991.06.011351-0 – 22ª Câmara de 

Direito Privado – Relator: Afonso Celso de Andrade Marques – j. 

17/01/2011) (grifo nosso) "AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Pedido de redução. 

Inadmissibilidade. Ausência de prova de cobrança abusiva. Taxa média, 

ademais, que consiste em um referencial a ser considerado e não em um 
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limite que deva ser observado. Sentença mantida. Recurso não provido. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da 

taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização 

indevida. Sentença mantida. Recurso não provido. MORA. Não 

reconhecimento de abusividade dos encargos no período da normalidade. 

Impossibilidade do afastamento de seus efeitos. Sentença mantida. 

Recurso não provido. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA." 

(Apelação 1024597-49.2014.8.26.0576, Relator(a): Fernando Sastre 

Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 25/03/2015 

Data de registro: 26/03/2015) (grifo nosso). O C. STJ também já se 

manifestou, em sede de incidente de recurso repetitivo, nos autos do REsp 

n° 1.161.530 – RS (2008/0119992-4, DJe de 10/03/2009), da relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, do qual provieram as seguintes orientações: “As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade; São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; É admitida a revisão das taxas de jutos 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51 § 1°, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 

Ressalte-se que o julgado acima citado faz menção expressa à 

inexistência de abuso pela contratação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, bem como quanto à inaplicabilidade dos artigos 

591 e 406 do Código Civil à espécie. Na espécie, não se verifica qualquer 

abusividade na taxa de juros contratada e cobrada. Não bastava a 

afirmação singela de que os juros eram abusivos. O elemento qualificador 

da discrepância é a diferença apurada que indique a cobrança de juros 

em patamar muito superior à taxa média de mercado. No caso, o autor 

apresentou apenas parte do contrato que pretende revisar, deixando de 

juntar as folhas nº 1 e 6 da Cédula de Crédito Bancário, de modo a ocultar 

informações relevantes para análise da pretensão autoral. Ora, se 

demonstrou possuir o contrato, tanto que juntou parte dele nos autos, não 

se monstra legítima a pretensão de compelir o réu a exibir a integralidade 

do instrumento, sobretudo quando não pode ser aditado o pedido após a 

apresentação da contestação, sem anuência do réu (NCPC, art. 329, II). 

Ademais disso, insta salientar que incumbe ao autor trazer aos autos 

elementos capazes de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu 

direito, “ex vi” do art. 373, I, do NCPC, porquanto a ausência de 

informações essenciais quanto à taxa de juros efetivamente cobrada 

inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral. O autor, cujo ônus lhe 

incumbe demonstrar a existência de seu direito, não comprovou, muito 

menos viabilizou a análise por este juízo, acerca da alegada discrepância 

capaz de justificar a suposta abusividade ou anormalidade por parte da 

instituição financeira na execução do contrato. Em outros termos, não há 

demonstração de que os juros estabelecidos no instrumento contratual, 

mensal e anual, são muito superiores à taxa média estipulada pelo Banco 

Central do Brasil no período da contratação. Assim, por qualquer ângulo 

que se observe a questão como se apresenta, o réu pode cobrar os juros 

da forma como o fez, pois presume-se a legalidade do ato embasado nas 

normativas do Banco Central, não havendo qualquer elemento capaz de 

modificar os dados contratuais existentes nos autos. Em arremate, com 

relação à utilização da Tabela Price, esta também não é vedada, desde 

que contratada, face à ausência de qualquer ilegalidade em sua aplicação. 

Na esteira deste entendimento, cito a jurisprudência do E. TJSP: “AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS CAPITALIZADOS. TABELA PRICE. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. Nas operações 

realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de 

juros, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 

2001. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo 

mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as 

Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. A 

amortização pela "tabela price" é legítima, não configurando ilegalidade ou 

abusividade, não sendo própria a substituição por outro método não 

contratado. Legítima a correção monetária pelo IGP-M quando não 

cumulada com a cobrança de comissão de permanência. R. sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido (Apelação nº 

1007646-93.2014.8.26.0506, Relator Desembargador Roberto Mac 

Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento 19/03/2015, 

Data de registro 26/03/2015)”. (grifo nosso) Vale dizer, a mera utilização 

da Tabela Price, por si só, não implica capitalização, já que, dentro de tal 

método, cada prestação possui uma parte de juros e outra de amortização 

do capital principal, havendo diminuição dos juros. Diante o exposto e de 

tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial da ação proposta por APARECIDO JENUARIO DOS 

SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A, o que faço para resolver o 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e 

cinquenta reais), com base no art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, ficando, todavia, a exigibilidade sob condição suspensiva, na 

forma do §3º do art. 98 do mesmo “codex”. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 06 de novembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACONIA FELIPE BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001180-85.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. 

REQUERIDO: JACONIA FELIPE BARBOZA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. 

contra JACONIA FELIPE BARBOZA, sob a alegação de que celebrou com 

a ré um contrato de participação em grupo de segmentos veículos 

automotor, aderindo ao grupo consorcial nº 4101, cotas 0573 e 0442, 

sendo contemplado com o veículo automotor marca Fiat, modelo Palio ELX, 

ano/modelo 2007, cor Prata, Renavam 00923258930, Chassi nº 

9BD17140G82948856 placa KAH8636. Sustenta o autor, em apertada 

síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das 

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das prestações de 

nº 19/62 até 24/62, relativo ao Grupo nº 4102, Cota nº 0573, no valor de 

R$ 874,20 (oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), e 

relativamente às prestações de nº 20/62 até 24/62, do Grupo nº 4102 e 

Cota nº 0442, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

10.060,30 (dez mil, sessenta reais e trinta centavos). Juntou aos autos 

notificação extrajudicial realizada no endereço do contrato no dia 

17/04/2018, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da ré. Com a inicial vieram 

documentos. A liminar foi deferida ao ID nº. 14075912 e, 

consequentemente, efetivada no ID nº. 14350036. Por meio da 

contestação de ID nº. 15060291, o réu, por meio do Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT –, ofereceu 

proposta de renegociação e parcelamento da dívida. Impugnação ao ID nº. 

15999738. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. Impõe-se, “in casu”, o julgamento antecipado do mérito, conforme o 

estado do processo, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. I. Da comprovação em mora do devedor 

fiduciante. “Ab initio”, dispõe o art. 3º, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei 911/69: 

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
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exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. “Prima facie” 

verifico que o autor enviou uma notificação premonitória que foi entregue 

no dia 17 de abril de 2018, no endereço contratual fornecido pela ré (ID nº. 

13899268), referente às parcelas de nº 18 até 21. Pois bem. É sabido que 

a notificação extrajudicial é uma das modalidades permitidas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, à disposição do credor fiduciário, para 

viabilizar a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, 

“ex vi” do disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69. No caso ora 

em exame, impõe-se observar o fato de que o endereço para o qual foi 

encaminhada a carta registrada com aviso de recebimento é idêntico 

aquele indicado no contrato entabulado entre as partes. Diante de tal 

constatação, deve ser reputada válida e eficaz a finalidade perseguida 

pelo ato jurídico comprobatório da mora que tem por escopo dar ciência ao 

devedor fiduciante da existência da dívida contratual, salvo comprovação 

de prévia e inequívoca comunicação da alteração contratual relativo ao 

endereço do réu, promovida por este ao autor, o que inexiste na hipótese. 

Sobre o tema, cuja análise e fundamentação se encampa como luva ao 

caso dos autos, coloca pá de cal no assunto, é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A 

INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM 

COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE 

– DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO 

PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Deve ser reputada válida e eficaz 

qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, 

notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada 

para o endereço contratual. (Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 27/10/2017)”. Em suma, impende destacar, a 

comprovação da mora restou plenamente demonstrada quando da 

propositura da ação. Por outro lado, a ré, após 5 (cinco) dias da data da 

execução da medida liminar, teve a faculdade de promover o depósito 

judicial dos valores relativos as prestações vencidas e vincendas, ou 

seja, pagar a integralidade da dívida pendente, conforme apontado pelo 

credor fiduciário na inicial (“ex vi” do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 

911/69) Isto é, portanto, o instituto da purgação da mora ao qual antevejo 

relevância em apontar o seu conceito, “in verbis”: “A purgação da mora é 

a faculdade processual de que dispõe o devedor fiduciante para manter o 

vínculo jurídico contratual com o credor fiduciário e a posse direta sobre o 

bem móvel, privilegiando, assim, o princípio da conservação dos 

contratos” (LUIZ, Diego Antônio Estival da Silva. Os aspectos históricos da 

alienação fiduciária em garantia de bem móvel e as hipóteses que infirmam 

a constituição em mora do devedor fiduciante à luz da jurisprudência. In: 

Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 164, set 2017). Em suma, houve o 

rompimento do sinalagma contratual, ou seja, o dever de cumprimento 

pontual pela devedora fiduciante com as obrigações contraídas, dando 

ensejo à exigibilidade integral das prestações pactuadas no negócio 

jurídico. De outro ângulo, não cabe ao juízo estabelecer condições “ex 

officio”, uma vez que a própria norma de regência já prevê a possibilidade 

de, no prazo legal, efetuar o pagamento. Em arremate, diante da 

comprovação da mora e o inadimplemento da obrigação, corroborada pela 

inércia da ré em pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo 

legalmente estabelecido, a procedência do pedido inaugural é medida de 

rigor. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão – 

alienação fiduciária em garantia – proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A contra JACONIA FELIPE 

BARBOZA, com resolução de mérito, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 

e do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o que faço 

para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do autor. CONFIRMO definitivamente a liminar deferida de ID nº. 

14075912. PROCEDA-SE a exclusão da restrição à circulação do veículo 

apreendido (ID nº. 14350036), por meio do sistema informatizado Renajud, 

nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 911/69. Diante da declaração de 

hipossuficiência (ID n°. 15060319), DEFIRO o benefício da gratuidade da 

justiça ao réu, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. CONDENO o réu ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC, ficando, todavia, sob causa suspensiva de 

exigibilidade, “ex vi” do art. 98, §3º, do NCPC. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 06 de novembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000626-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DEMARCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA ARAUJO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000626-53.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: ALEXANDRE DEMARCHI. EMBARGADO: PAULO DA SILVA 

ARAUJO. Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por 

ALEXANDRE DEMARCHI contra PAULO DA SILVA ARAÚJO. O feito 

tramitou regularmente, sendo que aos ID’s nº. 16314399 e 16319993, 

embargante e embargado informaram a composição acerca do objeto 

litigioso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O 

feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Esclareço que os atos de constrição foram 

rea l izados no bo jo  do  processo de  execução nº . 

1000625-68.2018.8.11.0013. Portanto, o pedido de item “b” da petição de 

ID nº. 16314399 será analisado naqueles autos. Custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos da avença de ID nº. 16314421. 

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença e respectiva certidão de transito 

em julgado, bem como o petitório de ID nº. 16314399 e dos documentos 

que a seguem aos autos em apenso de Execução nº. 

1000625-68.2018.8.11.0013. Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY JUNQUEIRA CASTRO OAB - GO38150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000667-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OESTE VEÍCULOS BATIDOS LTDA-ME. RÉU: WAGNER COSTA NOGUEIRA. 

Vistos. OESTE VEÍCULOS BATIDOS LTDA-ME interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 15938411, alegando a ocorrência 

de obscuridade na decisão proferida ao ID nº. 15725757. Em seguida, 
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vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (ID nº. 15946883). De 

efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada ao ID nº. 15938411, que o embargante, sob o 

pretexto de eliminar situação de obscuridade, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela decisão de ID nº. 15725757, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466). Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

obscuridade na decisão de ID nº. 15725757, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado ao ID nº. 15725757. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 2615-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaicir David Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara da 

Comarca de Pontes de Lacerda, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada para o dia 10 de maio de 2019, às 13h30.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177712 Nr: 7999-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarlene Santana da Silva, Maria da Liberdade 

Cruz Peso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B, Delair Teixeira de Alcântara - OAB:15.351

 Visto.

Não obstante o petitório de ref. 14, bem como parecer Ministerial de ref. 

19, verifica-se a existência de Ação Penal em andamento para apuração 

dos fatos aqui noticiados (Autos nº 8936-65.2018.811.0013 – Código 

TJMT nº 179720), bem como que o MM. Juiz responsável pelo referido 

processo determinou a intimação da i. Defesa para manifestar-se quanto a 

eventual pedido de prisão domiciliar, sendo assim, DETERMINO o translado 

do pedido de ref. 14 e parecer Ministerial de ref. 19 para os autos de 

Código 179720 para a devida análise.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 89-55.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Oliveira Duarte, Valdemar Francisco 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Libório Feliciano 

Sathler - OAB:8516/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 
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que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru e cumulativamente a 3ª Vara da 

Comarca de Pontes de Lacerda, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada para o dia 09 de maio de 2019, às 14h30.

 Ciência ao Ministério Público e Defesas

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48786 Nr: 4121-35.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Dias Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismail Luiz Gomes - 

OAB:28996

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru e cumulativamente a 3ª Vara da 

Comarca de Pontes de Lacerda, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada para o dia 10 de maio de 2019, às 14h00.

 Ciência ao Ministério Público e Defesa

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177442 Nr: 7919-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Carmo Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima. devolva-se a missiva, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179714 Nr: 8931-43.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO CELIO COSTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR GUILHERME 

RODRIGUES TROMBETI - OAB:16248/MS

 Vistos.

I. Considerando a falta de documento imprescindível para o cumprimento 

do ato (cópia da resposta à acusação do denunciado Vinicius), oficie-se 

ao Juízo Deprecante, solicitando a documentação necessária.

 II. Em caso de inércia por mais de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 393 

da CNGC, devolva-se a missiva no estado em que se encontra com as 

baixas e anotações de estilo, bem como com os cumprimentos deste juízo.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93598 Nr: 4665-52.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara da 

Comarca de Pontes de Lacerda, REDESIGNO a solenidade outrora 

aprazada para o dia 10 de maio de 2019, às 14h30.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47836 Nr: 4870-62.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Fábio Medeiros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Vistos, etc.[...]), DECRETO A REVELIA de JÚNIOR FÁBIO MEDEIROS 

PEREIRA.Assim, dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 2019, às 

13h30min.Outrossim, DEFIRO o pedido ministerial em cota de fl. 546 e 

DETERMINO intimação das testemunhas Carlos Roberto Soares de 

Andrade, Zequias Andrade Costa e Márcia Pereira da Silva, nos 

endereços informados à fl. 146, para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento na data aprazada.Em relação à testemunha Raimundo Lopes 

Neto, conforme consta do ofício de fl. 543, verifica-se que a referida 

testemunha foi excluída da PMMT, bem como à testemunha Maria Soares 

de Andrade não foi localizada, assim, concedo vista dos autos ao 

Ministério Público para, no prazo de 05 dias, apresentar endereços 

atualizados ou informar se desiste das inquirições.Requisite-se o policial 

militar Dalécio Bonfim e os policiais civis e investigadores de polícia 

Everaldo Duarte Rodrigues, Odiney Osvaldo Carvalho de Assunção e 

Valdete Neves de Almeida para que compareçam à audiência.Por fim, a fim 

de se evitar qualquer alegação de nulidade, constata-se que a desistência 

das testemunhas da acusação são comuns à defesa, desse modo, 

intime-se o causídico para informar se desiste da inquirição das 

testemunhas Ângelo Brito de Andrade e Mauri Benedito Ramos Leite e, em 

caso positivo, devendo informar o endereço atualizado por meio da qual 

poderão ser localizadas.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 DELIBERAÇÕES1- Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a 

Sessão Plenária para o dia 20/02/2019, às 09h00min.2- Intimem-se as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária.Expeçam-se cartas precatórias para intimação 

dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que tais 

testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 

testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução.3- A exibição de depoimentos 

prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase instrutória, que não forem 

localizadas para depor em sessão plenária encontra respaldo no art. 473, 

§3º do CPP e não está elencada entre os impeditivos do art. 478 do 

CPP.Portanto, no que tange aos requerimentos ministeriais formulados às 

fls. 505, defiro:1-O requerimento do item “b”, e determino que a Secretaria 

da Vara elabore certidão criminal circunstanciada atualizada em nome do 

pronunciado;2 - O requerimento do item “c” e determino a formação de 

expediente contendo cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo, conforme parágrafo único do art. 472 do CPP.3 – O 

requerimento do item d devendo a Diretoria do Foro disponibilizar os 

objetos apreendidos (sobretudo armamento) para apresentação em 

plenário.4- Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.5- Intime-se o 

réu.6- REVOGUE-SE o despacho proferido em 23/10/2018 (fls. 517 – Ref. 

190). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7404-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natividade Quirino Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ANTE O EXPOSTO, DECLARO a remição de 78 (setenta e oito) dias a 

serem descontados da pena do reeducando NATIVIDADE QUIRINO 

CAETANO.Realizado a atualização do cálculo da pena, via sistema MGP, 

verifico que a data prevista para PROGRESSÃO DE REGIME do 

reeducando é 11/11/2018.DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, 

para manifestação acerca do cálculo de pena e também sobre a 

progressão de regime.CONSIDERANDO a inércia do advogado constituído 

pelo reeducando, conforme demonstra as certidões de fls. 155 e 192, 

intime-se pessoalmente o reeducando para que informe se constituirá 

novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante 

nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.OFICIE-SE o CDP para se manifestar acerca do item 3 – 

Remição por estudo e também para emissão do Atestado de Conduta 

Carcerária do apenado.Após a manifestação das partes, volvam-me os 

autos conclusos para análise e homologação do cálculo.CUMPRA-SE, com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105458 Nr: 4338-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner de Freitas Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo de pena de fls. 174 e nos termos 

da fundamentação, declaro a remição de 20 (vinte) dias a serem 

descontados da pena do reeducando VAGNER DE FREITAS 

MELO.Destarte a data para a progressão de regime do reeducando para o 

SEMIABERTO é 03/11/2018 e em sendo assim, em conformidade com o 

parecer do Ministério Público de ref. 179, DETERMINO a expedição do 

competente ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não dever o 

reeducando VAGNER DE FREITAS MELO permanecer preso, nele devendo 

constar as seguintes condições: I – recolher-se em sua casa diariamente 

durante a semana às 19h00, podendo sair para o trabalho a partir das 

5h00; II – não mudar de endereço sem a devida comunicação a este juízo; 

III – não andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, tais 

como boates, casas de jogos de azar e/ou de prostituição; IV – 

comparecer mensalmente perante a Vara das Execuções Penais desta 

Comarca, entre o dia 10 e 20 de cada mês, para informar o endereço e o 

local de trabalho; nos finais de semana e feriados, deverá permanecer 

recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a 

cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, 

problemas de saúde; V – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de 

ocupação lícita e o endereço atual; VI. Não cometer novas infrações 

penais.DESIGNO audiência admonitória para o dia 21/01/2019, com vistas 

a fixar as condições para o reeducando cumprir a sua reprimenda no 

regime SEMIABERTO.Após a realização da Audiência Admonitória, 

elabore-se novo cálculo de pena, tendo como data-base para progressão 

de regime a data da realização da audiência retro mencionada.Intimem-se 

Ministério Público e a Defesa Técnica, para as manifestações 

devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 180788 Nr: 9474-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaio Henrique da Silva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do Tribunal de Justiça de Rondônia, 

Vara Criminal de Colorado do Oeste/RO, com vistas à realização de 

audiência de proposta de suspensão condicional do processo de KAIO 

HENRIQUE DA SILVA FERNANDES.

Assim, DESIGNO-A para o dia 03 DE DEZEMBRO DE 2018 às 13h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERIO GONCALVES MADRONA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARANHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para que compareçam em audiência de instrução 

para 27/11/2018 às 13:30 horas, na sala de audiências do Juizado 

Especial. Na oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos 

termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das 

testemunhas, a parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final 

do dispositivo acima citado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR (REQUERIDO)

FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A (REQUERIDO)

DANILO DE AMO ARANTES (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada de correspondências devolvidas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-07.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A 
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(ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados da parte promovente para juntar no processo os dados 

bancários para liberação de valores.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000594-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (REQUERIDO)

HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSO Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 

n.º 56/2007-CGJ (CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora via advogados, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para efetuar o recolhimento da diligência do Oficial Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, 

conforme Portaria n.º 29/2015/DF do Fórum de Poxoréu, sendo que o 

referido pagamento deverá ser efetuado através do recolhimento de guia 

própria a ser emitida através do site: www.tjmt.jus.br, , juntando-se 

comprovante nos autos, pelo prazo fixado na CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 827-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Tavares da Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código 79466

DECISÃO

VISTO,

Ante a certidão de fl. 154 e considerando que a Defensoria Pública deixou 

de atuar neste Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 

779/DPG/2017, NOMEIO o(a) advogado(a), Dr.(a) YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 12025, como Defensor(a) Dativo(a) do 

acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 10 URH.

Em seguida, INTIME-O(A), para apresentação de defesa prévia, no prazo 

legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 05 de novembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000561-55.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 10/12/2018, às 15h30min, tendo em 

vista que na data anterior (19/11/2018) será feriado no TJMT, intimando-se 

as partes da referida audiência. POXORÉO, 6 de novembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000589-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ROSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000589-23.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 10/12/2018, às 16h30min, tendo em 

vista que na data anterior (19/11/2018) será feriado no TJMT, intimando-se 

as partes da referida audiência. POXORÉO, 6 de novembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000176-10.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 10/12/2018, às 17h00min, tendo em 

vista que na data anterior (19/11/2018) será feriado no TJMT, intimando-se 

as partes da referida audiência. POXORÉO, 6 de novembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIA MESSIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000174-40.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 10/12/2018, às 17h30min, tendo em 

vista que na data anterior (19/11/2018) será feriado no TJMT, intimando-se 

as partes da referida audiência. POXORÉO, 6 de novembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)
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Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81417 Nr: 2162-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119

 Visto,

Considerando a sequencia dos procedimentos descrita no artigo 33 inciso 

V do Provimento nº 005/2008 – CM, intimo a servidora arguida, na pessoa 

de seu advogado constituído para que, querendo, apresente provas do 

seu interesse.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73878 Nr: 2870-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLDS, TTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça fls. 70 no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 2302-90.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, LEONEL DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 1588-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1588-72.2014.811.0033

CÓDIGO: 55976

AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

REQUERIDO: RAILTON CARDOSO BARBOSA

DESPACHO

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo que procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3554-02.2016.811.0033

CÓDIGO: 68270

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

DESPACHO

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, de modo que procedo às 

buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando aos autos 

folha contendo o endereço da executada.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 927-54.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 PROCESSO: 927-54.2018.811.0033

CÓDIGO: 78758

REQUERENTE: SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 180.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para a necessária readequação da 

pauta.

Após, intimem-se as partes para a readequação da sessão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2380-26.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASOL VESTUARIO S/A, Martinelli Advocacia 

Empresarial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MARQUES RODRIGUES, BABY S/A 
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COMERCIO DE VESTUARIO S/A, BPK S/A COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:3.210/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 95-26.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2.739-MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:12343

 Intimo a parte executada para que tome ciência da restrição renajud 

realizada nos autos às fls. 43/44, e apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIDÃO

INTIMO o nobre advogado da parte autora para que, no prazo legal, 

apresente procuração com poderes para receber, conforme solicitado 

pelo Departamento da Conta Única às fls. 467.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24984 Nr: 2223-29.2009.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MILTON MAEDA FRAGOSO, ESPOLIO DE 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA MOREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, ANTONIO 

LUIZ VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA HELENA CALVO - 

OAB:216634/SP, PRISCILA DE ALMEIDA - OAB:284.859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - OAB:11012/MT, 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 362. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76753 Nr: 89-14.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR MATHEUS DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MAINARDI 

- OAB:104662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29298 Nr: 47-09.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 1679-07.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 2691-17.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 6615 Nr: 824-72.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MARIA JOSE LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a petição e documentos juntados pelo Banco 

Volkswagen S/A às fls. 100/109.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 1712-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente, através de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição e documentos juntados 

pelo Banco Volkswagen S/A às fls. 81/90.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23096 Nr: 341-32.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MARIA JOSE LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51249 Nr: 392-04.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U A GABRIEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 751-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de fl. 99.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências, com urgência, por se 

tratar de processo com recuperanda presa:

a) Junte-se cópia do Alvará de Soltura e Certidão de Cumprimento 

expedido em favor da recuperanda, no processo crime nº 

813-23.2015.811.0033, Código 59101, que tramitou na 1ª Vara Criminal e 

Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT;

b) Após, cumpra-se a decisão de fls. 95.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2470-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SILVA ADOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que encaminhe a GUIA de diligência do Oficial de Justiça, uma vez que 

mandaram apenas o Comprovante de pagamento. (fls.50 )

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79709 Nr: 1411-69.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em corrreição.

1. ACOLHO a quota ministerial de fls. 53/54, e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 (cinco) de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, pessoalmente, a curadora especial para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol das testemunhas cuja oitiva 

pretenda, sob pena de preclusão, bem como para que compareça à 

audiência designada, acompanhada de suas testemunhas 

independentemente de intimação judicial.

b) INTIME-SE pessoalmente a autora para que compareça à audiência 

designada a fim de prestar depoimento pessoal.

c) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas à fl. 07 para que compareçam à 

audiência designada.

d) CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 617-24.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ADRIANA KISSEL MADEIRAS-ME, 

MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 
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OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 205494 designada Sessão de Mediação para o dia 

26/11/2018 às 14:30 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1705 Nr: 231-82.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000670-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

V L SAMBUGARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000670-12.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Tutela de 

Urgência Cautelar em Caráter Antecedente Requerente: V. L. Sambugari 

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro 

Verde – SICREDI Ouro Verde MT Vistos em correição. 1. INTIME(M)-SE, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) da Requerente para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das taxas e custas correspondentes à 

distribuição, porque o sistema PJe acusa a não arrecadação da Guia nº 

59342-132.10.2018-0, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, 

CPC). 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 5 de novembro de 2018. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDYS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57127 Nr: 2426-15.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CIRILO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Excelência, na qualidade de Advogado do réu para quitar a 

pena pecuniária determinada em sentença transitada em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 2334-66.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THOMÉ PEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Intimo Vossa Excelência para que comprove o cumprimento integral das 

obrigações de fazer avençadas (já que decorrido o lapso pleiteado nas 

fls. 151/154.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 2266-53.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOUSEMAN THOMAZ 

AGUILARI - OAB:16.635/MT, JOSÉ ROBESON TEIXEIRA RAIMUNDO - 

OAB:20.192/O/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Intimo Vossas Excelências para que informm se, efetivamente, seu cliente 

tem interesse em ser beneficiado pela suspensão condicional do processo 

e (i) apresentem procuração com poderes espciais ou (ii) indiquem o 

correto endereço em que o denunciado pode ser localizado.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41614 Nr: 1240-74.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 

129, §9º, do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.Não 

incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem tampouco causa 

de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

03 (três) meses de detenção em regime ABERTO.Atento ao tempo de 

segregação cautelar imposto ao réu de 08.07.2012 a 09.10.2012 (três 

meses e dois dias prisão provisória), verifico que, com a aplicação do 

disposto no artigo 387, §2º, do CPP, a pena do réu resta integralmente 

cumprida. Contudo, em que pese a prisão cautelar ter ultrapassado o 

tempo da pena fixada na sentença, entendo que a decisão que declara a 
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extinção da pena pelo efetivo cumprimento compete ao juízo da execução 

penal. Ante a inexistência de dilação probatória quanto a eventual prejuízo 

material sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos 

danos, conforme determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo 

de, caso queira, a ofendida discutir tal matéria no juízo cível.Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e:1. Expeça-se a guia definitiva 

para fins de registros de controle de condenações, atentando-se para 

constar no cálculo da pena o abatimento do período de prisão provisória 

para fins de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena; 2. 

Proceda-se à comunicação eletrônica ao TRE/MT para suspensão dos 

direitos políticos do sentenciado, com fundamento no artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal;3. Comuniquem-se os institutos estadual e nacional 

de identificação para as devidas anotações;4. Considerando a atuação 

profissional do Defensor Dativo nomeado às fl. 136, e observando o 

disposto no artigo 303 do Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro 

honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso (artigo 302, §3º, da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47618 Nr: 1492-09.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIANE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO a ré ANAIANE BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do 

Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.Por fim, inexistindo 

causas especiais de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a 

pena 03 (meses) de detenção em regime aberto. A partir desse ponto, em 

que a dosagem da pena já permite vislumbrar claramente a prescrição, 

cuja natureza jurídica é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, 

independentemente de provocação das partes, passo à análise da 

incidência da prescrição retroativa ou intercorrente.O prazo prescricional 

para a pena estabelecida acima é de 03 (três) anos, conforme artigo 109, 

VI, do Código Penal. Considerando que entre a data do recebimento da 

denúncia (30/09/2014) e até a presente data não se verifica qualquer 

causa de interrupção ou suspensão da prescrição, verifico que a 

pretensão punitiva do Estado foi atingida pela prescrição na forma 

retroativa. Ante o exposto, atendendo às diretrizes traçadas pelos artigos 

107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA a punibilidade da acusada Anaiane Barbosa da Silva em relação 

ao fato imputado neste feito, em virtude do reconhecimento da prescrição 

retroativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, nada mais 

havendo, arquivem-se os autos com baixa definitiva na 

distribuição.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63186 Nr: 2896-90.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETHA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22588 Nr: 117-75.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR ALVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. DECLARO encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62709 Nr: 2647-42.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA PESSOA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Defiro o requerimento da parte autora e concedo o prazo de 10 

dias, para juntada de documentos. Após, vista à autarquia requerida. Em 

seguida, venham-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62710 Nr: 2648-27.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE ROSA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Defiro a juntada de documentos em audiência e DECLARO 

encerrada a instrução do feito. Mantenham-se os autos conclusos para 

Sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 1707-14.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Diante da desistência do autor da prova testemunhal, remeto às 

partes as alegações finais, pelo prazo legal e sucessivo, iniciando pela 

parte autora. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64216 Nr: 398-84.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Considerando o atestado médico apresentado pela requerente, 

acolho a justificativa do não comparecimento a esta oralidade e DESIGNO 

nova audiência para o dia 27 de fevereiro de 2019 às 13h00, a ser 
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realizada na Câmara Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT. Cumpra-se”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57885 Nr: 134-04.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Vistos.

Considerando certidão de fls. 53, a qual o acusado informa não possuir 

condições de constituir um advogado.

Nomeio a ilustre advogada Dra. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT 

25186/O, para exercer a defesa do réu Matheus Silva Barbosa, devendo 

ser intimada pessoalmente da presente nomeação e se manifestar nos 

autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18496 Nr: 1525-72.2009.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 03871297151, Filiação: Geová Moreira e Juliana Rodrigues, data de 

nascimento: 17/07/1987, brasileiro(a), natural de Vila Rica-MT, casado(a), 

vendedora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, alegando, em síntese que: em 

razão do contrato de financiamento n° 3675594668 concedeu-lhe crédito 

para aquisição, com alienação fiduciária, do veículo MARCA: 

HONDA,MODELO: BIZ 125 ES, CHASSIS: 9C2JA04208R064616, PLACA 

RYG4569, COR: PRETA, ANO: 08/08, COMBUSTÍVEL GASOLINA, que o 

requerido obrigou-se a pagar o débito em 48 parcelas mensais de R$ 

267,37, vencendo-se a primeira em 13/06/2008 e a última em 12/03/2012; 

que houve pagamento apenas das 08ª primeiras parcelas dentre as 

avençadas; o requerido não foi localizado para ser citado, sendo a ação 

convertida em ação de depósito, tendo em vista que encontra-se em lugar 

incerto e não sabido. Em virtude do exposto, expediu-se o presente edital.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico ter sido realizada 

diversas tentativas de citação da executada (fls. 35, fls. 67, fls. 80 e fls. 

89), estando esta em lugar incerto e não sabido.Assim, defiro o pedido de 

fls. 93, estando a executada em local ignorado por este juízo. Determino a 

expedição do competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 

(trinta) dias para a citação da executada.Transcorrido o prazo do edital 

sem resposta, nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a 

defesa da executada citada por edital, o advogado Dr. Ademar Ribas, 

OAB/MT 2.793.Intime-se o curador especial para manifestação em 15 

(quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao 

final do processo.Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 05 de novembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34057 Nr: 149-20.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON BRUNO SOARES - 

OAB:OAB/MS 16.080, LELIANE KRAUSPENHAR - OAB:OAB-PR 67.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos da requerente 

para que a apresente na solenidade aprazada, tendo em vista a 

impossibilidade de intimação pelo Juízo(correspondência devolvida fl.112)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 653-55.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCR, EGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos em correição.

 Chamo o feito à ordem.

 Considerando o aditamento da inicial, atrelado ao fato de que o feito 

encontra-se sob o rito de prisão (artigo 528 do CPC), revogo a multa de 

10% e os 10% de honorários cobrados pelo exequente, vez que, a 

sanção refere-se ao rito de penhora o que não é o caso dos autos.

 Assim, intime-se o devedor para em três (03) dias, pagar o débito 

alimentar no valor de R$ 12.015,21 (doze mil e quinze reais e vinte e um 

centavos), conforme cálculo de ref. 45, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

por no mínimo um (01) mês e máximo de três (03) meses, em consonância 

com a Súmula 309 – STJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10992 Nr: 1445-87.2008.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Inácio de Freitas, José Curi Filho, Moacir 

Ferreira Duarte, Espólio de Paulo Leôncio Amorim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos ao executado para que 

em 15(quinze) dias efetue o pagamento espontâneo do débito 

remanescente conforme atualização acostada ao autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 31551 Nr: 1563-24.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANE DE FRANÇA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUENESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10286/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da ré para intimá-lo 

do inteiro teor da sentença de fls.168/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 821-28.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cândido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.351/352.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34827 Nr: 819-58.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelina Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34823 Nr: 815-21.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Camargo Martins Luzio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.237/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34821 Nr: 813-51.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.268/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34453 Nr: 500-90.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.402/403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34306 Nr: 380-47.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.305/306.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33992 Nr: 87-77.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Catulé de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl. 400/401.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33990 Nr: 85-10.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA OLIVEIRA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.246/247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33987 Nr: 82-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venâncio Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.401/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33569 Nr: 1964-86.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DENISE LIMA SINGOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.265/266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 492-16.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Bilico dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.248/249.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 817-88.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.303/304.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34831 Nr: 823-95.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Rezende Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.390/391.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 807-44.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.271/272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 501-75.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Crisóstomo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.340/341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 822-13.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Reis Lima de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.438/439.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34003 Nr: 97-24.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PEREIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.318/319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34919 Nr: 892-30.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.319/320.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57963 Nr: 1691-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOGRÃOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos David Dalcin Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO 

- OAB:44.492/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando a 

intimação da testemunha Mateus Jordão dos Santos para a solenidade 

aprazada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34000 Nr: 94-69.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Augusto Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.304/305.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-65.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, conforme termo de audiência de 

conciliação e certidão de ID 15433542, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-50.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, conforme termo de audiência de 

conciliação e certidão de ID 15462519, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-42.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, conforme termo de audiência de 

conciliação e certidão de ID 15472279, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-87.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PETRUCIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, conforme termo de audiência de 

conciliação e certidão de ID 15479028, deixou de comparecer e não 
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apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-27.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência de conciliação, conforme termo de audiência de 

conciliação e certidão de ID 15473053, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-42.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SILVA VIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENDES ROBERTO ALVES VIGILATO (REQUERIDO)

ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Trata-se de reclamação movida por C A de Resende 

Silva e CIA LTDA ME - CONSTRULAR em desfavor de LIONIDES PEREIRA 

DA SILVA, todos já qualificados nos autos. Conforme ata de audiência de 

(ID.13699380) acostada nos autos, o exequente informou o pagamento do 

débito. Fundamento e decido. Considerando-se que o exequente requereu 

a extinção da ação tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, 

conforme ata de audiência de (ID.13699380), nos termos do art. 924, 

inciso II, do NCPC, JULGO extinta a presente execução com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários na forma da lei. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000032-70.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. DE RESENDE SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Trata-se de reclamação movida por C A de Resende 

Silva e CIA LTDA ME - CONSTRULAR em desfavor de LIONIDES PEREIRA 

DA SILVA, todos já qualificados nos autos. Conforme ata de audiência de 

(ID.13699380) acostada nos autos, o exequente informou o pagamento do 

débito. Fundamento e decido. Considerando-se que o exequente requereu 

a extinção da ação tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, 

conforme ata de audiência de (ID.13699380), nos termos do art. 924, 

inciso II, do NCPC, JULGO extinta a presente execução com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários na forma da lei. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-90.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MIKCHEL DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima 

nominadas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em 

relação à esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, 

via de consequência, EXTINGO os presentes feitos com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

a r q u i v e m - s e .  À s  p r o v i d e n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38440 Nr: 1203-73.2016.811.0092

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

para o dia 12 de novembro de 2018, às 16h (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 30602 Nr: 1401-52.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmaq Máquinas Agrícolas Ltda., Veriano de Oliveira 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Albino de Arruda - 

OAB:13.602-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimar a parte 

Embargante a cerca do teor da r. decisão de folha 29: "Cód. nº 30602

 Especifiquem as partes as provas que pretender produzir, justificando 

sua pertinência.

 Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32865 Nr: 624-96.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Paula Conceição Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Certifico que a presente serve com o intuito de intimar a parte requirida do 

r. despacho que segue:

Código: 32865

Despacho

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar as partes, da REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 

de novembro de 2018, às 15h30 (MT), nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51090 Nr: 2399-10.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sagel Assessoria e Intermediação de Negócios LTDA., 

Juízo de Direito da Comarca de Cuiabá - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ivo Roweder, Ademilson Luiz de 

Rezende, VILMAR FELIPE FOLMANN, Juizo da Comarca de Alto 

Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 849-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisley Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Recebo o Recurso de Apelação interposto pela defesa, cujas razões 

encontram-se na Ref. 211.

Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33769 Nr: 1327-27.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aparecido Gaioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, e dou fé que, serve a presente certidão para intimar a parte 

autora acerca do inteiro teor da decisão (ref.24) "Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 56, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), 

conforme preconiza a Portaria em vigor, correspondente à diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos).

3. Deverá, contudo, doravante, o oficial de justiça, justificar cada uma das 

diligências, evitando certidões vagas em que não se possa aferir, de fato, 

a quantidade de diligências efetuadas, pois a parte exequente tem o direito 

de saber onde o dinheiro por ela depositado foi empregado, conferindo 

lisura aos atos judiciais.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Taquari - MT, 23 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33769 Nr: 1327-27.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aparecido Gaioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 56, INTIME-SE a parte exequente 

para recolher o valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), 

conforme preconiza a Portaria em vigor, correspondente à diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 2. Com o depósito, DEFIRO o levantamento do valor depositado ao oficial 

de justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos).

3. Deverá, contudo, doravante, o oficial de justiça, justificar cada uma das 

diligências, evitando certidões vagas em que não se possa aferir, de fato, 

a quantidade de diligências efetuadas, pois a parte exequente tem o direito 

de saber onde o dinheiro por ela depositado foi empregado, conferindo 

lisura aos atos judiciais.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Taquari - MT, 23 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-49.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000119-49.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Antônio Marco dos 

Santos ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em face da MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, alegando que contratou a reclamada como 

seguradora de seu veículo CROSSFOX, ANO 2007, PLACA KAS 0454. 

Relata que sofreu acidente com seu veículo teve seu nome protestado 

indevidamente pela ré, porém, nunca celebrou negócio jurídico com a 

mesma. Relata que sofreu acidente com seu veículo, necessitando do 

reboque/guincho para levar o mesmo até a concessionária localizada na 

cidade de Rondonópolis/MT, momento em que contatou a seguradora 

acordado o serviço acima necessitado. Contudo, aduz que uma empresa 

de reboque/guincho chamada JK LOCAÇÕES da cidade de Costa Rica/MS 

buscou o seu veículo em sua casa para leva-lo até a concessionária em 

Rondonópolis/MT, porém, deixou de constar no CHECK LIST – REMOÇÃO 

dos dados do veículo, bem como a quilometragem do esmo quando o 

buscou em sua casa. Destaca ainda que a empresa JK LOCAÇÕES não 

deixou o seu veículo na concessionária, e sim em outra concessionária de 

Reboque/Guincho denominada TELE GUINCHO na cidade de Rondonópolis 

a qual entregou o seu veículo na concessionária. Por fim alega que a 

empresa Tele Guincho ao preencher a ficha de vistoria no campo 

referente a quilometragem não o fez corretamente, constando 172710 Km 

e já a concessionária ao receber o veículo realizou vistoria e constou 

95522 Km. Assim, o requerente alega discrepância com relação à 

quilometragem do seu veículo, uma vez que quando veículo foi levado á 

concessionária constava com 95031 Km e quando chegou ao local estava 

com 95522 Km, com um acréscimo de 491 Km. Além disso, informa que 

pagou à requerida seguro ilimitado referente ao serviço de reboque, sendo 

injusto pagar por um serviço e não usufruir, uma vez que o seu veículo foi 

levado até a concessionária “rodando” e não por reboque. Requereu a 

procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos. 

Citada, a parte ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da Demanda (I.D 14251591). Impugnação à contestação apresentada (I.D 

14355258). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, consigno que as partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas, possibilitando o 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e 

razoável duração do processo. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o 

ônus da aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito. II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Pois bem, em análise das alegações e provas 

produzidas pelas partes, vislumbro não assistir razão à parte autora. Isso 

porque, conforme alega na inicial, houve ilícito contratual, de modo ter 

ferido a sua personalidade e dignidade humana, contudo não logrou êxito 

nessa intenção, uma vez que não comprovou ato lesivo ou omissão por 

parte da requerida que enseje a indenização buscada. Contudo, conforme 

alegado e comprovado pela requerida em sua contestação, não assiste 

razão à parte autora, uma vez que assim que lhe foi comunicado o 

sinistro, a seguradora requerida deu início ao procedimento administrativo 

do fornecimento a cobertura contratada, solicitando a execução pelo 

prestador de serviço JK Guincho, e como estava fora do horário 

comercial, houve o agendamento para levar o veículo do requerente para 

a oficina no dia seguinte. Além disso, na tramitação do serviço, no dia 

posterior à solicitação dos serviços da requerida, a empresa JK Guincho, 

prestadora de serviço à requerida informou que por motivos de trânsito 

intenso no caminho ao chegar à concessionária houve um atraso, e ao 

chegar ao destino a mesma se encontrava fechada, sendo preciso deixar 

o veículo em outra base para no dia posterior realizar a devida entrega 

como ocorreu. Assim, fica demonstrado que não houve qualquer vício no 

serviço prestado pela requerida ao requerente que possa configurar lesão 

ou omissão que justifique a indenização pleiteada, pois o serviço foi 

prestado devidamente pela mesma. Ademais, entendo que não restou 

comprovada a alegação de que o veículo do requerente tenha sido 

utilizado sem o seu consentimento no percurso até a cidade de 

Rondonópolis/MT, utilizando apenas como prova uma foto do painel de um 

veículo. Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido 

contido na inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 27 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 599-10.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Processo nº: 599-10.2014.811.0084

Código: 46972.

Vistos, em campanha pela justiça paz em casa.

Ausentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia 29 de novembro de 2018, ás 

10h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas para o comparecimento ao ato.

Atente-se a Secretaria para eventual expedição de cartas precatórias 

para oitivas de testemunhas residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 23 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47956 Nr: 315-65.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos, em campanha pela justiça paz em casa.

Ausentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia 29 de novembro de 2018, ás 

13h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas para o comparecimento ao ato.

Atente-se a Secretaria para eventual expedição de cartas precatórias 

para oitivas de testemunhas residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48416 Nr: 548-62.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE LUCIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:53585

 Vistos, em campanha pela Justiça Paz em casa.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para o 29 de novembro de 2018 às 12:45. INTIMEM-SE, a vítima e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, atentando-se a 

Secretaria do Juízo para a eventual expedição de cartas precatórias para 

oitiva de testemunhas residentes fora da comarca, bem como requisição 

de testemunhas Policiais.

Considerando que o acusado é residente e domiciliado Rua 10, São José 

de Apuí, na cidade Nova Monte Verde/MT, expeça-se Carta Precatória 

para a Comarca de Nova Monte Verde-MT, para realização do 

interrogatório do acusado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMAAPOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56047 Nr: 1100-22.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

Cuida-se de ação de guarda com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Emanoel Pinto em desfavor de Natalia das Merces Vilar, para 

regulamentar a guarda dos menores Isadora Vilar Pinto e Kauã Henrique 

Vilar Pinto todos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida na Ref. 04, oportunidade em que foi concedida a 

antecipação dos efeito da tutela.

Entre um ato e outro, após a realização da audiência de conciliação 

aportou nos autos, pedido de inversão de guarda da menor Isadora 

pleiteado pela requerida.

Instado a se manifestar o Ministério Público, opinou pelo indeferimento do 

pedido.

 DECIDO.

Pois bem, considerando que a menor Isadora está acolhida, o pedido da 

requerida resta prejudicado, uma vez que a mesma não está sob a guarda 

do requerente, tendo em vista a decisão que determinou o acolhimento da 

mesma, motivo pelo qual, indefiro o pedido de inversão da guarda 

provisória da menor Isadora Vilar Pinto.

Sem prejuízo, a propósito do termo de audiência Ref. 30, verifico que a 

conciliação ocorreu, no entanto não foi homologada.

Assim, considerando que houve a realização de audiência de conciliação, 

a resposta do réu poderá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da referida sessão (art. 335, I, CPC) e, conforme termo de 

audiência, esta realizou-se em 04/08/2018, assim DETERMINO que 

certifique-se a secretaria quanto a apresentação de contestação ou não.

Após, tudo cumprido retornem conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 1373-47.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11h30min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67534 Nr: 727-03.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Marques Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 13:00h, para realização da perícia 

médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda da r. 

decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61634 Nr: 1024-44.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.Condeno a(s) parte(s) 

devedora(s)/executada(s) SONIA FIGUEIREDO DA SILVA no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais eventualmente 

remanescentes, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 
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poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53599 Nr: 951-43.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar Ribeiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10h10min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22465 Nr: 1239-30.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Custodio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, que já enviado em relação ao crédito da parte requerente - ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 

salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor 

inferior a 60 salários mínimos), fazendo-o através do sistema e-PrecWeb 

-, quando da informação de disponibilidade e vinculação pelo 

Departamento da Conta Única ao processo, volte-me para expedição do 

alvará judicial de levantamento da forma pleiteada.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67133 Nr: 552-09.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFVdS, Jurandir Florencio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 12h40min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58274 Nr: 2109-02.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Campos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10h30min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22194 Nr: 975-13.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nevita Cardoso do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 
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pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Em relação ao pedido de restabelecimento do AUXÍLIO-DOENÇA, 

DETERMINO que intime o instituto requerido para manifestar no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20634 Nr: 1637-11.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geuza Teixeira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado, uma vez que tem 

procuração para isso, em favor da parte autora/credora quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, DETERMINO aguarde o depósito dos valores referente aos 

honorários sucubenciais, fazendo, após, a vinculação no sistema 

Bacenjud.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 2172-95.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. F. Nogueira -ME, Waldeir Felipe Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito do CPC/NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela 

constrição de bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, 

retornando-me concluso para análise após a inserção dos dados para a 

penhora online pelo sistema BACENJUD.

Ocorre que não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido.

Consequentemente, realizei a utilização do sistema RENAJUD com o 

propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do 

executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na 

obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN, assim como 

dispensa o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização 

de bens do devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, contudo não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s).

Isso posto e diante das pesquisas com resultados negativos, DETERMINO 

que intime o(s) credor(es)/exequente(s), através do DJe, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e 

arquivamento dos autos com o curso do prazo de prescrição intercorrente 

- NCPC, art. 921, III e §§.

Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO aguarde suspenso pelo prazo 

de 1 (um) - NCPC, art. 921, § 1º - e remeta ao arquivo, anotando o prazo 

da prescrição intercorrente para eventual futura extinção, 

independentemente, de nova conclusão.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59777 Nr: 238-97.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de MARGARIDA 

TEIXEIRA DA SILVA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 23/01/2015 – Lei n. 8.213/91, art. 74, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66888 Nr: 452-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Merces da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já julgados os 

pedidos/processo, DETERMINO que certifique sobre eventual interposição 

ou decurso do prazo recursal in albis e consequente trânsito em julgado, 

hipótese em que deverá transladar as cópias reprográficas das peças 

necessárias ao processo principal - execução/cumprimento de sentença - 

e, por fim, ARQUIVAR o em epígrafe com as cautelas e 

baixas.Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 597-13.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 (..) .Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já julgados os 
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pedidos/processo, DETERMINO que certifique sobre eventual interposição 

ou decurso do prazo recursal in albis e consequente trânsito em julgado, 

hipótese em que deverá transladar as cópias reprográficas das peças 

necessárias ao processo principal - execução/cumprimento de sentença - 

e, por fim, ARQUIVAR o em epígrafe com as cautelas e 

baixas.Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24284 Nr: 320-07.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Tomé da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte 

impugnante no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - 

Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da sucumbência recíproca, uma vez que 

também há incorreção no cálculo da parte exequente, deixo de condenar 

em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore novo cálculo utilizando os índices de correção monetária e juros 

de mora fixados no acórdão, ou seja, aqueles previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF n. 134, de 

21/12/2010. O cálculo deve abranger o período de 22/2/2010 – data do 

ajuizamento da ação – até 28/2/2013, incluindo os abonos natalinos de 

cada ano, contudo deverão ser abatidos os valores já recebidos pelo 

autor, a título de amparo social ao idoso, conforme documento de fls. 

152/153. Os honorários sucumbenciais deverão ser calculados no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas devidas de 

22/2/2010 até a data da sentença – 22/10/2012.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58939 Nr: 2435-59.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10h20min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 1179-81.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Dornelas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09:00h, para realização da perícia 

médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda da r. 

decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 930-33.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09h40min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54691 Nr: 2084-23.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdR, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08h30min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 
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parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52894 Nr: 237-83.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues Ferreira, Terezinha Rodrigues 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 12h30min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52827 Nr: 168-51.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Eloisa da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10:00h, para realização da perícia 

médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda da r. 

decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 20-40.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09h10min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51673 Nr: 1558-90.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinéia Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10h50min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51082 Nr: 942-18.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de sua advogada, para que informe se tem 

interesse em renunciar ao excedente a 60 (Sessenta) salários mínimos 

que atendem aos requisitos para expedição de RPV, visto que o valor 

devido pelo executado exige a expedição de Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27355 Nr: 801-33.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Nicodemos de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08h10min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 
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advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 171-35.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09h30min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60183 Nr: 408-69.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivelton da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11h10min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2184-07.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineide Saudação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11h50min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64892 Nr: 2186-74.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dijalma Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11h40min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57917 Nr: 1946-22.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09h20min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57508 Nr: 1794-71.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 09h50min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56310 Nr: 1033-40.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andro Marcos Tonioli de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 10h40min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55512 Nr: 357-92.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Pelentir de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08h20min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25162 Nr: 1203-51.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozaquel Dias da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08h50min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 337-67.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Bento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11:00h, para realização da perícia 

médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda da r. 

decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66423 Nr: 266-31.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 12h50min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57811 Nr: 1912-47.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco dos Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08h40min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (....).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21822 Nr: 601-94.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 19353, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087, Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor do ofício/comunicação de decisão, juntada aos autos no dia 

5/11/2018, ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60681 Nr: 648-58.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Marta Modesto Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 11h20min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50263 Nr: 32-88.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO e HOMOLOGO o débito total de R$ 16.657,82 

(dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos), conforme cálculo judicial – fl. 210 -, sendo R$ 15.143,47 

(quinze mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) 

para a parte autora e R$ 1.514,35(um mil, quinhentos e quatorze reais e 

trinta e cinco centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com 

data base 6/2017. Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e 

art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Certificado o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. - (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2207-26.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, por tratar de 

ação já proposta, ausentes o prévio requerimento administrativo e 

contestação não ter enfrentado o mérito, foi decidido pela anulação do 

decisum e determinado por Desembargadora Federal do TRF 1ª Região a 

devolução do processo, o encaminhamento ao juízo de primeiro 

grau/origem e a INTIMAÇÃO da parte autora, através do seu advogado 

constituído nos autos, para que dê entrada com o requerimento 

administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, o que DETERMINO seja 

cumprido., (...) Com essas razões e porque presentes os requisitos do art. 

273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 
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URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR para DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias da intimação e pague o correspondente ao 

benefício – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL -, sob pena da fixação 

de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências no 

sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 1173226/RO – 

Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103066 Nr: 2808-51.2018.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorraine Cristina Bandeira de Souza, Jeferson 

Adriano Magro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Gasch Harris - 

OAB:19540/O

 (...) RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de JEFERSON ADRIANO MAGRO 

GONÇALVES, vulgo “Jefinho”, como incurso na conduta descrita no art. 

33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, n/f do art. 69, do CP, 

uma vez que a peça inicial acusatória narra em data e horário não 

precisados, mas certamente anteriores a 1º de setembro de 2018, neste 

Município de Araputanga-MT, LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA 

e JEFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, com consciência e 

vontade, bem como com unidade de desígnios e cooperação de condutas, 

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de 

tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 

(...)Deixo de decretar o afastamento cautelar do(s) denunciado(s) de 

sua(s) atividade(s), porque não se enquadra(m) na hipótese legal – Lei n. 

11.343/06, art. 56, § 1º.Isso posto, nos termos do art. 56 e ss. e, 

subsidiariamente, art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 18 de 

dezembro de 2018 (terça-feira), às 13h, e DETERMINO que CITE/INTIME 

pessoalmente o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá 

sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer 

ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não 

comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) 

caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 

399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. (...).Ausente(s) o(s) laudo(s) pericial(is), 

DETERMINO que o(s) requisite com urgência.Cumpra, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 1362-96.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência do 

advogado, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando a devolução do enviado em relação ao crédito da 

parte requerente, DETERMINO que reexpeça o ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos), fazendo-o através do sistema e-PrecWeb, sendo 

prescindível nova intimação das partes do teor desse ofício requisitório, 

uma vez que já intimadas anteriormente e apenas ocorrerá a mudança da 

maneira de encaminhamento/envio ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região - CF, art. 100 e CPC, art. 730, incisos I e 

II/NCPC, art. 535, § 3º.

Após, quando da informação de disponibilidade e vinculação pelo 

Departamento da Conta Única ao processo, volte-me para expedição do 

alvará judicial de levantamento da forma pleiteada.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 775-25.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 

11.135, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 8310B, Mailsa Silva de 

Jesus - OAB:MT/ 9.608, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Sem prejuízo 

disso, DEFIRO o pedido do defensor público, e DETERMINO que intime o 

acusado para que esclareça se tem interesse de ser assistido pela 

Defensoria Pública ou pelo Núcleo de Prática Jurídica da 

FCARP.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56495 Nr: 1188-43.2014.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.E.G. Manutenção de Maquinas Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido LIMINAR – rito 

especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A 

em desfavor de L. E. G. MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI EP, em que 

requer aquele(a), entre pedidos outros, a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem MARCA MWM, MODELO RETROSCAVADEIRA JCB/3C E 
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214E, em que durante o trâmite processual as partes informaram que 

compuseram um acordo na ação e foi homologado pelo magistrado 

subscrevente.

Os acordantes/interessados informaram os dados bancário e requereram 

a realização das transferências dos valores vinculados ao processo para 

cada qual, razão pela qual EXPEÇO os alvarás judiciais de levantamentoda 

forma pleiteada por cada uma das partes (parte/advogado), porque a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss..

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 1817-17.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS - OAB:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28509 Nr: 1935-95.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorgina Ferreira da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para que informe os seguintes dados a 

fim de possibilitar a expedição das RPV'S: valor principal corrigido, valor 

dos juros, valor total, data-base e o número de parcelas, tendo em vista 

que tais informações são imprescindíveis para o cumprimento do ato. 

Ressalto que NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE ATUALIZAR O CÁLCULO, 

apenas que preste as informações indicadas.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14174 Nr: 2555-22.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basílio Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comparecer na Secretaria da Vara, a fim de proceder com a retirada 

do alvará para levantamento da importância depositada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19242 Nr: 1137-44.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Soares de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:24213/GO, elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:MAT. 1.243.345

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40806 Nr: 787-51.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica e Editora Isa Ltda, Delma Lucia de 

Souza Amaral, Paulo Roberto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para manifestar acerca da certidão do meirinho à fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8321 Nr: 1167-89.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Matos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Gerson Valério Puso - OAB:, Mirian 

Elisabeth Nascimento - OAB:10276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 INTIME-SE ao exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos sobre a Exceção de Pré-Executividade.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45342 Nr: 1156-74.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado pela MMª Juiza, venho através deste 

proceder a INTIMAÇÃO da parte autora para que apresente planilha 

atualizada, a fim de que se dê prosseguimento no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14527 Nr: 2938-97.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:8438/MT, José Alves de Souza - OAB:, Luciana 

Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5.319/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19739 Nr: 94-38.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanice Terezinha Tessele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena CAP Corretora de Informática, Banco 

BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 

OAB:239766 -SP, Benedito Palmeira Neto - OAB:8348/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14174 Nr: 2555-22.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basílio Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 3664-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA MARTINS DA SILVA, Waldemar Inácio 

da Silva Junior, MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41162 Nr: 1288-05.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT, Mariane Cardoso Macarevich - OAB:30264/RS, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORÊA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor 

Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou não, de Oficial 

de Justiça reforço. Saliento que os valores devidos deverão ser pagos 

mediante o recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de 

justiça na rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de 

emissão de guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante 

do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos. Em caso de 

dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do telefone (65) 

3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64848 Nr: 4929-25.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimar Aparecido de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido a 

conceder ao requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, cuja renda mensal inicial será calculada de acordo com o 

disposto no art. 29 da Lei 8.213/91, sendo devida a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 29.08.2017 (pág. 32), respeitada a prescrição 

quinquenal.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (aposentadoria por invalidez), devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 

11.960/2009, sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os 

juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09.ISENTO o Instituto demandado do pagamento de custas e 

despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, 

CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em favor do 

procurador da parte autora, no montante equivalente a 10% das verbas 

vencidas até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do 

STJ). (...) Após o decurso do prazo recursal da parte sucumbente, com ou 
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sem razões de apelação, submeto os autos ao reexame necessário e 

DETERMINO a remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as cautelas de praxe e homenagens de estilo, realizando as 

anotações e baixas pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19616 Nr: 1508-08.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Santana Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins que decorreu in albis o prazo de 

suspensão do processo de código 19616 no dia 07/06/2018. Sendo assim, 

dando continuidade, a parte exequente deverá, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do prosseguimento do feito sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 404-78.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosanna Kally Spreafico de 

Medeiros - OAB:MT/9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Maria Lina Pereira Lopes Grecco - 

OAB:9.304/MT

 Venho por meio deste solicitar a v. senhoria que envie, no prazo de 15 

(quinze) dias, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescida da 

multa de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 323-18.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada, Alcenor Alves Barreto (de cujus), 

Judith Dias Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o (a/s)advogado (a/s)da parte requerente para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE A RESPEITO DO INTERESSE EM 

PROSSEGUIR COM A AÇÃO E PROMOVER O QUE LHE COMPETE, NOS 

TERMOS DO PROVIMENTO 8/2014 DA CGJ. Deverá ser indicada 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO (art. 1°, §2° do Provimento 84/2014). O NÃO ATENDIMENTO 

DO DETERMINADO, NO REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45703 Nr: 1406-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 4875-59.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalves Clemente de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio do seu patrono legalmente constituído para 

apresentar memoriais finais no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20859 Nr: 1241-02.2010.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT, Farid Tenório dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leandro Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAM SE OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO 

DA PARTE REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ DIAS) 

MANIFESTAR-SE NO QUE ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE EXTINÇÃO 

DO FEITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERLY SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA A R LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000126-45.2018.8.11.0026. REQUERENTE: GERLY SILVA PINHEIRO 

REQUERIDO: MERCEARIA A R LTDA - ME VISTOS. I - O requerido 

peticionou minuta de acordo no id 16277599, pleiteando sua homologação, 

entretanto da detida análise da minuta percebe-se que a mesma não está 

assinada pelo(a) autor(a) da ação. II - Assim, previamente a homologação 

INTIME-SE o peticionante para juntar aos autos minuta de acordo assinada 

pelo(a) autor(a), no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS/MT, 6 de 

novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 
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1000351-65.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GENIVALDO GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Primeiramente, 

defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto (16281819), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da 

Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 6 de 

novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000366-34.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ALINE APARECIDA NEVES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Primeiramente, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade 

do recurso interposto (ID 16271364), recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 6 de novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000309-16.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LINDA DOIS ANJOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade 

do recurso interposto (id 1635482) e recolhido o preparo (id 16315482), 

recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em 

sequência, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 6 de 

novembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13668 Nr: 2083-21.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória de Jesus Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turismo Transporte Oliveira Ltda, José Oliveira 

Barbosa Bardaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernando Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2.249/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes, através de seus patronos, 

para comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

21.11.2018, às 09h15, a ser realizada na sala de audiência do Juizado 

Especial desta comarca.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 17/2018-DF - LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 - 

FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que, neste Juízo da Comarca de Aripuanã-MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, as 

pessoas a seguir elencadas. Nos termos do artigo 439, do Código de 

Processo Penal, seguem descritos os artigos 436 a 446, do mesmo 

diploma legal, que regulamentam a função de jurado. Após, seguem os 

nomes dos cidadãos que serão sorteados para reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri, designadas para o ano de 2019:

* O Edital n° 17/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50482 Nr: 1203-27.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO RUDY JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENI MAURO DALBOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 

e condeno a parte requerida a transferir o veículo, no prazo de 15 

(quinze) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena 

de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais) bem como ao pagamento dos danos morais, 

no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado pelo índice 

INPC/IBGE a partir do arbitramento e corrigido com juros de 1% ao mês a 

partir da citação (07/12/2012).CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 

2º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as 

disposições previstas na CNGC.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e, não havendo manifestação, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT
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 Intimação da defesa para que apresente o correto endereço da 

testemunha Adroir Francisco Marchese no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39536 Nr: 134-91.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os termos iniciais e CONDENO a parte ré 

ao pagamento dos valores referentes às perdas experimentadas pela 

parte autora em decorrência da utilização de índice atualizador monetário 

diverso do devido pela parte ré, com relação ao valor constante do 

documento de fls. 19, o qual demonstra saldo positivo de Cz$13.621,52 em 

março de 1990, fazendo jus a parte autora ao recebimento dos valores 

referentes a diferença entre o índice de atualização monetária utilizado 

pela instituição financeira e o IPC, importando essa diferença no 

porcentual de 84,32%, nos termos da fundamentação.No período 

compreendido entre abril de 1990 e fevereiro de 1991, os valores deverão 

ser atualizados monetariamente pelo BTN Fiscal e acrescidos de juros 

remuneratórios mensais, capitalizados de forma composta, na ordem de 

0,5%, conforme determina a Lei 8.024/90. A partir de 04/03/1991, nos 

termos da Lei 8.177/91, os valores deverão ser atualizados 

monetariamente pela Taxa Referencial – TR e acrescidos de juros 

remuneratórios mensais, capitalizados de forma composta, à taxa de 

0,5%, com incidência até a data da citação.A partir da data da citação, 

atualização monetária pela média dos índices INPC/IBGE e IGP-DI/FGV (art. 

1º do Decreto n.º 1.544/95) e juros de mora na ordem de 1% ao mês (art. 

406 do CC e art. 161, § 1º do CTN).CONDENO a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência, estes os quais fixo 

em 10% sobre o valor da condenação principal, tendo em vista que se 

trata de ação massificada. Sentença não sujeita a fase de liquidação, 

posto que, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, a apuração do valor da 

condenação depende apenas de mero cálculo aritmético.Não havendo 

manifestação pelas partes, arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36617 Nr: 1354-95.2009.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSETTO & ROSSETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, com esteio no 

art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado 

na petição inicial.Por consequência, condeno a parte embargante ao 

pagamento da quantia de R$ 14.648,00 (quatorze mil seiscentos e 

quarenta e oito reais), devidamente acrescida de juros de mora, na ordem 

de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), a contar da data 

do Boletim de Ocorrência (28/07/2005 - fls. 18) e atualização monetária 

pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI, também com 

incidência a partir da data do Boletim de Ocorrência, uma vez que não há 

registro da data da emissão da cártula.CONDENO, ainda, a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, estes os quais fixo em 10% sobre o valor principal da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, 

arquivem-se.Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010006-91.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MURAD (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, 

para se manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17206 Nr: 1118-49.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Vistos etc.

Intime-se o INSS para que se manifeste acerca dos novos cálculos 

apresentados às fls. 175/178, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67908 Nr: 2974-28.2017.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ANGELO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 08, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70043 Nr: 896-27.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da comarca de Rio Brilhante-MS, AGRÍCOLA 

PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA APARECIDA NANTES - 

OAB:6358/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 54277 Nr: 1029-11.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

 Inicialmente, declaro por encerrada a instrução processual. Ato contínuo, 

determino a abertura de vistas dos autos às partes no prazo legal e 

sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao representante do Ministério 

Público e, após pela defesa para apresentações das alegações finais na 

forma de memoriais e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19643 Nr: 335-86.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI - ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJ & 

INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Intime-se o município para que se manifeste sobre possível compensação 

de débitos conforme o artigo 100 da CF/88, no prazo de 10(dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 147-78.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 4ª VARA CIVEL COMARCA DE SINOP/MT, 

ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GUADAGNIN, KAYNA INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada do mandado (ref. 28), impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 1269-05.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO CAPUNXI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto Lima do 

Nascimento - Procurador Geral Federal - OAB:6821 B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ABSOLVO o acusado 

INOCENCIO CAPUNXI, já qualificado nos autos, quanto à imputação que lhe 

foi feita na denúncia, por não existirem provas suficientes para a 

condenação, nos termos do artigo 302, IV, do Código de Trânsito 

Brasileiro.Transitada em julgado esta sentença, procedam-se as devidas 

baixas na distribuição, bem como as anotações e as comunicações de 

estilo, arquivando o feito, se não houver mais nada a ser apreciado por 

este Juízo e ainda se não houver mais nenhuma outra diligência a ser 

realizada.Sem custas.Cientifique e intime o representante do Ministério 

Público.Intime-se o acusado por meio da sua Defesa.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

s e n t e n ç a  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61126 Nr: 1221-70.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 606-17.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Ante o inteiro teor da certidão de ref. 50 que informa o falecimento do réu, 

DETERMINO a intimação no representante do MP para manifestar e 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72628 Nr: 2181-55.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdCdC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Freitas de Medeiros 

- OAB:

 Vistos etc. Inicialmente, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago 

José Lipsch– OAB/MT nº: 23.383) nomeado especificamente para este ato 

a importância de 02 URH´s. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de 

Origem, consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a 

finalidade da carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73091 Nr: 2367-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS 

GAUCHOS/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DA SILVA FIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 Vistos etc. Inicialmente, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago 

José Lipsch– OAB/MT nº: 23.383) nomeado especificamente para este ato 

a importância de 02 URH´s. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de 

Origem, consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a 

finalidade da carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, quanto ao 

inteiro teor da certidão do Oficial de Justiça juntada a ref. 30 dos autos, 

bem como para providencie o pagamento da diligência a ser cumprida, 

devendo juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 1274-27.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLAN GAUBER MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

 HALLAN GAUBER MARQUES DA SILVA foi condenado à pena privativa 

de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código 

Penal, conforme sentença de fls. 79/82.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, diante do que dispõe o art. 110 c/c o art. 112, inciso I e com o 

art. 109, inciso V, do Código Penal, a aludida pena prescreve em quatro 

anos, lapso este transcorrido entre o recebimento da denúncia 

(16/03/2012 – fl. 22) e a publicação da sentença penal condenatória 

(22/06/2016).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato HALLAN GAUBER MARQUES DA SILVA, 

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão intercorrente da 

pretensão executória estatal, extinguindo também o presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38681 Nr: 914-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 16 horas, no 

ESF I, devendo comparecer perante o médica Edayane Franco Da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36967 Nr: 627-26.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTE MORAIS PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 13 de novembro de 2018 às 14 horas, no 

Hospital Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves 

da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 714-45.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 16 horas, no 

ESF I, devendo comparecer perante o médica Edayane Franco Da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43031 Nr: 1128-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS H. ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT SALERNO - 

OAB:143682/MG

 INTIMO O REQUERIDO DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, ATRAVÉS DE 

SEU PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, conforme texto abaixo:

"Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante dos fatos acima narrados, 

redesigno a presente solenidade para o dia 04/12/2018, às 14h30min 

(horário de Cuiabá/MT). Sai a parte autora intimada da data da audiência. 

Expeça-se carta de citação, a fim de citar/intimar o requerido acerca da 

nova data da audiência. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44138 Nr: 1626-08.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 Vistos.

Decisão-Determinação

Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido de Tutela de Urgência 

proposto por EDEZIO PEREIRA DOS SANTOS e WANESSA SOUSA 

BARBOSA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, GESSICA FARIAS VALADAO DE OLIVEIRA e 

IONE G DE OLIVEIRA - ME.

Constata-se que os embargantes requereram preliminarmente os 

benefícios da justiça gratuita, declarando-se pobres na forma da lei às 
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fl.26/31.

Pois bem.

 Sabe-se que o art. 99, §3º do CPC, descreve que, para a pessoa física, a 

declaração de hipossuficiência gera presunção iuris tantum. No entanto, 

tal presunção pode ser afastada, segundo o art. 99, §2º do CPC, se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão.

Pelo exposto, diante da natureza da demanda e o valor dos bens descritos 

na inicial, do fato de o 1º embargante ser o proprietário titular de comércio 

de materiais para construção, inclusive, com funcionários (fls.27 e 46/54), 

nos valores da conta de energia do comércio(fl.35), no valor de aquisição 

do bem (fls.36/40), além da renda informada pela 2ª embargante que é 

superior a 7 (sete) salários mínimos (fls.32/34), verifica-se que a 

hipossuficiência financeira deve ser demonstrada pelos embargantes de 

modo eficaz.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou juntar aos 

autos documentos que evidenciem a hipossuficiência de recursos, em 

observância ao art. 321, caput, do CPC.

Expirado o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 116-62.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEY RICARDO 

FEITOSA DE PAULA, para devolução dos autos nº 116-62.2015.811.0110, 

Protocolo 34084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 546-48.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL HONDA LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:/MT 9.708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por ALENCAR 

CAMBAÚVA DA SILVA em face do BANCO PANAMERICANO.

 Os recursos interpostos (fls. 151/159 e 198/212) somente foram 

recebidos com efeito devolutivo (fls. 235), assim, o requerente postula o 

cumprimento provisório da sentença de fls. 147/149.

Pois bem.

 Da análise do presente, verifica-se a inobservância do regime processual 

previsto nos arts. 520 a 522 do CPC, já que o pedido de cumprimento 

provisório não fora proposto em apartado, tampouco instruído com o 

necessário para seu ajuizamento, consoante art. 522, parágrafo único:

 Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por 

petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será 

acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja 

autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas 

necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Destarte, deixo de conhecer do pedido e determino a remessa dos autos à 

Turma Recursal Única.

Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 5 de novembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105333 Nr: 2508-94.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104873 Nr: 2271-60.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105307 Nr: 2490-73.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SOARES LEITE SMANHOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105380 Nr: 2534-92.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106010 Nr: 2843-16.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIVINO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105895 Nr: 2791-20.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA BARBOZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106011 Nr: 2844-98.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105381 Nr: 2535-77.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTHINA DOS SANTOS STREGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105505 Nr: 2589-43.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106009 Nr: 2842-31.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO BERNARDINO BARBOSA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106013 Nr: 2846-68.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Antoniollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96750 Nr: 1652-67.2017.811.0101

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC, HCDO, HCPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do parecer ministerial retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 632-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TAVARES R. DE TOLEDO, ADEIDE 

PAULINO DA SILVA, MARCO CESAR BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo os advogados dos Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:9945/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53497 Nr: 84-26.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO PERDONCINI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WEINCH, MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:PR/67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos.

1. Em tempo, intime-se a parte autora para querendo apresentar 

manifestação acerca dos documentos de fls. 710/783, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Reitere-se o ofício ao Ibama, constando que o não cumprimento no 

prazo assinalado ensejará crime de desobediência, eis que trata-se de 

feito envolvendo meta do CNJ.

3. Com a resposta do ofício, intimem-se as partes para querendo 

apresentarem manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias.

4. No mais, cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53497 Nr: 84-26.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO PERDONCINI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WEINCH, MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francislei de Souza Castanha - 

OAB:PR/67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casati - OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos.(...)).Assim, não verificando na sentença as contradições 

apontadas pelo Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se.Preclusa esta decisão, voltem conclusos para 

análise dos documentos juntados pela parte Requerida.Diligências 

necessárias.Cláudia, 6 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82212 Nr: 1406-13.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO PUTTON, SERGIO PUTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Narciso Ferreira de 

Souza - OAB:OAB/MT 6.247

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte Requerente, 

alegando que a sentença proferida é contraditória, eis que não foram 

fixados os honorários de sucumbência (fls. 110/112).

Intimada a se manifestar, a parte Requerida apresentou manifestação às 

fls. 115/116.

DECIDO.

Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, entendo que 

não merecem acolhimento, eis que não há contradição a ser esclarecida, 

eis que restou consignado na sentença que em razão da sucumbência 

recíproca, cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos 

patronos.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença as contradições apontadas pelo 

Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54699 Nr: 159-31.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Formigoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO WAGNER ZANATTO 

- OAB:OAB/NT 7.284-B, OTÍLIO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 13.332, 

SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 32-30.2011.811.0101 (Id. 53445)

Inventário

Vistos.

1. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha dos bens apresentado nestes autos às fls. 

119/122, deixados pelo falecimento de FROEMIO ANTONIO FRITZEN, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão, e ressalvados os direitos de terceiros, bem assim da Fazenda 

Pública.

 2. Expeça-se o respectivo formal de partilha após o trânsito em julgado da 

sentença.

3. Expeça-se carta de adjudicação do imóvel constante na matrícula n. 

7200 do Registro de Imóveis de Campo Êre/SC em favor de NOELI CECILIA 

LUDWIG, correndo as suas expensas eventuais custas cartorárias.

Determino ainda a exclusão da partilha da empresa L.M. Fritzen.

4. Desde já defiro eventual pedido de desistência do prazo recursal.

4. P.R.I.

5. Oportunamente, arquivem-se.

6. Cumpra-se, no que for pertinente, o Código de Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça.

Cláudia, 06 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81187 Nr: 334-88.2013.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ACHE GAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA ALVORADA 

LTDA, XISTO HUMBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES B. DE LIMA NETO - 

OAB:OAB/MT - 7.525, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833, 

WAINER W. F. FORTES - OAB:OAB/MT 14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se o decurso de prazo para o Município de União do Sul 

informar se tem interesse no feito.

2. Até o presente momento a parte autora não cumpriu com as exigências 

requeridas pelo Estado de Mato Grosso a fim de informar se possui ou não 

interesse no feito, conforme manifestação de fls. 259/261, embora já 

transcorridos anos para tanto. Assim, intime-se a parte autora para dar 

cumprimento às requisições, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

caracterizar abandono da causa. Com as informações, remeta-se o 

processo à PGE para manifestação.

3. Com relação aos Requeridos citados por edital, nomeio como curador 

especial o Dr. Jackson Sokoloviski, sob a fé de seu grau. Intime-se-o para 

apresentar contestação, ainda que por negativa geral.

4. Caso a parte autora não dê cumprimento ao disposto no item "2", 

certifique-se e voltem conclusos.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87565 Nr: 1316-34.2015.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id.87565)

Restituição de Bens

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida apresentado por 

FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, onde pretende, em síntese, a 

restituição de um trator CBT 2105, ano 1989, série n.º 021670, modelo 

2165, cor amarela, o qual foi apreendido pela autoridade policial.

 A parte foi intimada através de seu advogado via DJE e deixou decorrer o 

prazo para manifestação acerca do despacho do dia 27.01.2017, 

conforme certidão (ref. 23).

 Considerando a inércia da requerente e o abandono do processo por 

mais de 30 (trinta) dias, nos termos da mais recente jurisprudência do STJ 

(REsp 1299609/RJ. Julgamento em 28.08.2012), JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil/2015.

 Publique-se. Registre-se.

 Defiro o pedido da justiça gratuita.

Custas pela parte autora, a qual é beneficiária da justiça gratuita.

 Arquive-se sem necessidade de intimar a parte Autora ou a parte 

Requerida.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91028 Nr: 3355-84.2018.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EMMANUEL PIPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargado para que 

apresente impugnação no prazo legal.

Magnum de Figueiredo Marisco

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90201 Nr: 2944-41.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVC, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação alimentos entre as partes em epígrafe.

Durante audiência de conciliação realizada no núcleo de 

conciliação/mediação deste Juízo, as partes se autocompuseram, 

pugnando o parquet pela homologação do entabulado.

Era o que cabia relatar.

 Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais fixados no patamar mínimo, 

contudo, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado, e, após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 1736-61.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora via DJE , 

acerca da decisão da folha 33.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 1735-76.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 
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OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora via DJE , 

acerca da decisão da folha 38.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65147 Nr: 570-91.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Chioquetta Leonardo, Cláudio Leonardo da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora via DJE , 

acerca da Decisão da folhas 49.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68642 Nr: 1305-90.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generino Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para que se 

manifeste acerca do ofício juntado à ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68504 Nr: 1204-53.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para que se 

manifeste acerca do ofício juntado à ref.18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92224 Nr: 3970-74.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Zils

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

sua advogada, via DJE, para que recolha as diligências de Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no prazo de 30 dias, sob pena 

de devoluçao da missiva sem cumprimento, nos termos da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90603 Nr: 3112-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Edgar Paulo Otaviano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA QUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosimeire Rolim - OAB:54291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os exequentes, na pessoa 

de sua advogada, via DJE, para que no prazo máximo de 30 dias, recolha 

as custas de diligência de oficial de justiça, sob pena de devolução da 

missiva, sem cumprimento, nos termos da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91899 Nr: 3794-95.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS Maquinas para Construção LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Urtigão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Fidélis Miranda Gomes - 

OAB:23.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a ação não está acobertada pelos benefícios da 

justiça gratuita, tampouco há o recolhimento de custas de oficial de justiça, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que no prazo de 30 dias, recolha as custas 

de oficial de justiça, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento, 

nos termoda da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89182 Nr: 2366-78.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deomides Bruscagin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA ALVES FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deomides Bruscagin - OAB:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que recolha, no prazo máximo de 30 dias, as 

custas de diligencia de Oficial de justiça, margeado a ref. 8, sob pena de 

devolução da missiva, sem cumprimento, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90187 Nr: 2937-49.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Castro - 

OAB:43238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para que recolha as custas de diligencia de oficial 

de justiça, margeado a ref. 07, no prazo de 30 dias, sob pena de 

devolução da missiva, sem cumprimento, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88502 Nr: 1953-65.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONALDO SATIRO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De proêmio, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

Sem maiores delongas, na forma do art. 109, inciso I, da CF, compete aos 

Juízes Federais processar e julgar as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, ressalvadas as exceções.

Como cediço, a parte requerida, a Caixa Econômica Federal, é uma 

empresa pública, razão pela qual a competência para processar e julgar a 

causa sub oculis pertence à Justiça Federal.

Destarte, o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar 

e julgar a causa e a consequente extinção do processo sem julgamento de 
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mérito é a medida a se impor.

Diante do exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais, com as 

ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias.

P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86107 Nr: 387-81.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURACI DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76839 Nr: 3420-34.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO APOLINÁRIO DA SILVA, 

Filiação: José Apolinário da Silva e Iraci de Souza Silva, data de 

nascimento: 20/05/1979, brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP, 

casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 05 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71144 Nr: 2231-55.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMAURI DOS SANTOS, casado(a), 

Telefone 66984217972. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas 

partes, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, 

embora compita ao autor o pagamento das custas, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público.Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 05 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 1039 Nr: 1-79.1994.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3.543.B/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 
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arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 957-90.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. BAUMANN – ME, CLEBERSON LUIZ 

BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, à SECRETARIA para:1.CITAR a parte-executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam-se em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);a.Por 

força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito;b.Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC;c.Após 

isso, diga a parte-exequente sobre o interesse na adjudicação ou 

alienação por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC);d.Caso 

requerido pela parte-exequente, autoriza-se a expedição de “certidão 

premonitória” (art. 828 do CPC);e.Não encontrado a parte-executada, 

deverá o Oficial de Justiça arrestar “tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução” (art. 830 do CPC), procedendo-se na forma do art. 

830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a parte-exequente se manifestar (art. 

830, §2º, do CPC);f.A parte-executada poderá oferecer embargos à 

execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado 

de citação (arts. 914 e 915, do CPC);g.Salienta-se que os embargos não 

terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do CPC;h.No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte-exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a 

parte-executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC;i.No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC).2.No caso da diligencia ser negativa ou na hipótese de 

citação e decurso de prazo sem resposta, VISTAS à parte-autora para 

manifestação, em 10 (dez) dias; (...) .Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32124 Nr: 1256-14.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA MINOSSO LTDA - EPP, 

GUILHERMINO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALTER MINOSSO, MARCIO 

GOMES MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 274-87.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32563 Nr: 688-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z2M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A
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Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64105 Nr: 882-85.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Devidamente citada, a Fazenda Pública Estadual manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme pode ser visto nos autos.

Antes da expedição da RPV, deve ser observado o disposto no 

Provimento nº. 11/2017-CM quanto ao cálculo de liquidação do débito.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar seus 

dados bancários, visto que ausentes no processo;

2. Com as informações, ENCAMINHAR cópia dos documentos elencados 

no art. 3º, §1º, do Provimento nº. 11/2017-CM, para o Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, solicitando que 

realize o cálculo de liquidação do débito;

3. Em seguida, EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

observando o disposto nos arts. 4º e 5º, do Provimento nº. 11/2017-CM, 

atentando-se aos cálculos apresentados, bem como aos dados bancários 

indicados;

4. Decorrido o prazo de 60 dias sem o pagamento, INTIMAR a 

parte-exequente para manifestação;

5. Por outro lado, havendo o pagamento, conclusos para prolação de 

sentença.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69313 Nr: 1023-36.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MALLMANN, NORBERTO 

MALLMANN, PALMA MARIA ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não obstante o requerimento de suspensão do processo com base no art. 

art. 921, III, do Código de Processo Civil, verifica-se que a parte-executada 

juntou proposta de acordo à ref. 21, pendente de manifestação da 

parte-exequente.

Assim, antes de analisar a possibilidade de suspensão do processo, 

prudente a manifestação da parte-exequente em relação a proposta de 

acordo oferecida pela parte-executada.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à proposta de acordo oferecida pela parte-executada 

(ref. 21);

2. CONSIGNA-SE que o silêncio será entendido como não concordância, 

acarretando a análise da possibilidade da suspensão do processo;

3. Com a resposta ou o decurso de prazo sem manifestação, conclusos;

a. OBS: caso a resposta seja uma contraproposta, INTIMAR a 

parte-executada para manifestação e após conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 2724-61.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Impossibilitada a conciliação, ante a ausência das partes.

No mais, considerando as informações acima, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, bem como para apresentar resposta (inclusive contestação), 

isto o prazo de 15 dias, atentando-se ao disposto no art. 344 do CPC. 

OBS.: SEM PREJUÍZO DE FUTURA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESDE 

QUE REQUERIDO POR ALGUMA DAS PARTES;

2. Após, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação à 

contestação/especificar provas pretendidas;

3. Em seguida, VISTAS ao Ministério Público para manifestação;

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67998 Nr: 222-23.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicilio Rosa Neto, GENIEL VILERA, C.S.M 

TRATOR PEÇAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFERE-SE PARCIALMENTE o requerimento do Ministério Público.

Isso porque é de conhecimento desse Juízo que o requerido Cicílio Rosa 

Neto reside atualmente nos Estados Unidos da América, devendo, 

portanto, ser expedida carta rogatória para sua notificação.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. NOTIFICAR pessoalmente os requeridos Cicílio Rosa Neto e Geniel Vilera 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por 

escrito, na forma do artigo 17,§7º, da Lei nº. 8.429/92, a qual poderá ser 

instruída com documentos e justificações;

a. Cicílio Rosa Neto deverá ser notificado através de Carta Rogatória 

expedida para o seguinte endereço: PO BOX 2513, EDGARTOWN-MA 

025339-2513, Estados Unidos da América;
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b. Geniel Vilera deverá ser notificado através de Oficial de Justiça no 

endereço indicado pelo Ministério Público (ref. 15).

2. Devidamente notificados, decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, VISTAS ao Ministério Público e após, 

conclusos;

3. Na hipótese de alguma diligência ser negativa, VISTAS ao Ministério 

Público para indicação de outro endereço ou requerimentos e após, 

conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 118-31.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIQUEIRA BENEVIDES, ROBSON VIEIRA 

PANCIERI, RICHARD KOHLER DE OLIVEIRA, VL DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LEANDRO ZENON 

DE AZARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 Vistos em correição.

INDEFERE-SE o requerimento do Ministério Público, tendo em vista que o 

processo encontra-se em fase preambular que antecede a citação (artigo 

17, §7º, da Lei nº. 8.429/92), não na fase de instrução probatória, motivo 

pelo qual não há se falar em especificação de provas.

Verifica-se que a carta precatória expedida com a finalidade de 

notificação da PJ VL Distribuidora de Medicamentos e Produtos 

Hospitalares LTDA, representada por Leandro Zenon de Azara, retornou 

com diligência negativa, conforme pode ser visto nos autos.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para que indique o endereço da 

PJ VL Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA e de 

seu representante Leandro Zenon de Azara ou requeira o que entender 

de direito, a fim de viabilizar a notificação destes requeridos;

2. Com a resposta, conclusos.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68033 Nr: 235-22.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAN, GP, M–CIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, SARA DE 

LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4807

 Vistos em correição.

Angularizada a relação jurídico processual, inclusive com a apresentação 

de “manifestação por escrito” com preliminares pelos requeridos, deve ser 

oportunizada a manifestação pelo Ministério Público, caso queira.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

em relação às “manifestações por escrito” apresentadas pela 

parte-requerida;

2. Com a resposta, conclusos para análise quanto ao recebimento da 

Inicial (art. 17, §8º, da Lei 8.429/92).

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64149 Nr: 915-75.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABAGRA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17648 Nr: 155-15.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO SIEBERT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 
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termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32769 Nr: 887-83.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. WAGNER MADEIRAS - EPP, ELOI JOSÉ 

WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1239-65.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DOS SANTOS, JOÃO NOGUEIRA 

SIEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.DEFERE-SE o requerimento da parte-exequente.Em 

consulta ao Sistema Infojud, encontrou-se possível endereço atualizado 

em nome de João Nogueira Siebre, conforme pode ser visto na consulta 

em anexo.Quanto à consulta de bens do executado José Rosa dos Santos 

(CPF: 387.271.616-68) via Infojud, sabendo que há a possibilidade, 

proceder-se-á consulta da declaração de bens do executado. (...) 

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 1353-82.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. B. DOS REIS (HOBJETO'S MÓVEIS E 

ELETRO DOMÉSTICOS 2)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83272 Nr: 3048-51.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA GOMES DO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:45819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL” ajuizada por JOSÉ APARECIDO DE 

SOUZA, contra SARA GOMES DO AMORIM, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos.

Às fls. 44, o requerente peticionou afirmando que não tem interesse em 

prosseguir com o processo.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTO

Inicialmente, verifica-se que o requerente manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

a medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.
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DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita ao autor o pagamento 

das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(art. 98, §3º, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar.

 Intimar.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26170 Nr: 1658-03.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. I. MASSOLA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

 Ante o atual cenário processual, conclui-se pela suspensão do processo 

(art. 40 da LEF).

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 296 Nr: 19-91.1998.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS & VILELA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14226 Nr: 92-24.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 80-53.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R B DE BARROS NATAL EPP, LORYZA 

RODRIGUES BARBOSA DE BARROS NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Prolatada a sentença, até o momento não houve certidão de trânsito em 

julgado, sendo que os atos posteriores referem-se a procedimento 

administrativo de cobrança de despesas judiciais, conforme pode ser visto 

nos autos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento nesta 

Comarca, deve o referido procedimento tramitar por lá.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos;

2. Posteriormente, ARQUIVAR os autos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67896 Nr: 161-65.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CDCDLADAVJ-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMRM, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, conclui-se pela possibilidade do pedido, motivo pelo qual 

DEFERE-SE a penhora online via Bacenjud e, nesta oportunidade, 

anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados (VALMIR 

MAGALHÃES RIBEIRO ME – CNPJ: 11.688.380/0001-15; VALMIR 

MAGALHÃES RIBEIRO – CPF: 843.762.521-15 – VALOR: R$ 35.719,63).Os 

autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o requerido deverá ser intimado para impugnar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o objeto for insuficiente.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, INTIMAR a parte-exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64150 Nr: 916-60.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z2M INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/O

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60210 Nr: 1123-64.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO C. SANTIAGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 5606 Nr: 33-07.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS & VILELA LTDA - EPP, JOSÉ 

GERALDO DA SILVA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28192 Nr: 998-72.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 536-13.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS & VILELA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 271-35.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DAMAZIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34289 Nr: 708-18.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI MAEKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).
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 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17554 Nr: 127-47.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO SIEBERT - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65292 Nr: 302-21.2015.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, ressaltando que o silêncio importará em extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC;2.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de 

novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 1147-87.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA, AUTO POSTO 

QUERO-QUERO LTDA, A. MANOEL DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a 

audiência;a.Os requeridos MANOEL DA SILVA & CIA LTDA – EPP e 

Bernardinho Crozet ta devem,  a inda,  espec i f icar  qua is 

documentos/procedimentos requerem da Delegacia Fazendária – Núcleo 

de Controle de Crimes Contra a Administração em Cuiabá/MT.2.INTIMAR 

pessoalmente os requeridos/representantes para fins de depoimento 

pessoal;3.CONSIGNA-SE que, nos termos do art. 455 do CPC, é encargo 

do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do 

dia, da hora e do local da audiência;4.Caso haja indicação de testemunha 

a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando 

o pagamento da diligência a cargo de quem requerer;5.CIENTIFICAR o 

Ministério Público para comparecer à audiência.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 39-57.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RICHTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26659 Nr: 2034-86.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. B. DOS REIS (HOBJETO'S MÓVEIS E 

ELETRO DOMÉSTICOS 2)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26037 Nr: 75-17.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...

 Defere-se o pleito de suspensão do processo pelo prazo requerido.

 Assim, à SECRETARIA:

1. MANTER o processo suspenso pelo prazo mencionado;

2. Findo o prazo, INTIMAR a Exequente para manifestação;

3. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64308 Nr: 1031-81.2014.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIDALVA LUZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante a certidão ref. 41, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29234 Nr: 1640-45.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA em destaque (Exequente) ajuizou a presente 

“EXECUÇÃO FISCAL” em desfavor da parte-executada, devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a executada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, sem custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

 Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Intimar.

 Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62016 Nr: 412-88.2013.811.0099

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO INÁCIO GOMES - Vulgo "João Barriga", 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COLNIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34499 Nr: 918-69.2010.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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feitos na Inicial, isto para:a.DECRETAR O DIVÓRCIO de ANDRÉIA 

RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS e CLAUDEMIR ARAÚJO DOS 

SANTOS, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a 

requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja, ANDRÉIA 

RODRIGUES PEREIRA;b.CONCEDER a GUARDA UNILATERAL dos menores 

G.P.D.S, C.P.D.S e J.P.D.S à requerente ANDRÉIA RODRIGUES PEREIRA 

DOS SANTOS;c.INDEFERIR a partilha em 50% do sítio localizado no 

Assentamento Milagrosa, Linha Javali, em Aripuanã/MT.Por consequência, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais pro rata, nos termos do art. 86, do 

CPC. Todavia, deferida a “gratuidade da justiça”, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais pro rata, nos termos do art. 86, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 1248-03.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 

COMUNIDADE - CNEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerfânia Damasceno - 

OAB:17552/GO, Renata de Almeida Pereira - OAB:21430/DF

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para a referida 

audiência;2.Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por 

Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da 

diligência a cargo de quem requerer;3.CONSIGNA-SE que, nos termos do 

art. 455 do CPC, é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da 

audiência;4.CIENTIFICAR o Ministério Público para comparecer à 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33441 Nr: 1563-31.2009.811.0099

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação declaratória de ausência” ajuizada por 

Sueli Cecilia Philippsen contra Renato Philippsen.

No decorrer da marcha processual, surgiram notícias de que a 

parte-requerida teria aparecido, conforme se vislumbra na petição de fls. 

43/45 e no Boletim de Ocorrências de fls. 54/56.

Por fim, a parte-autora peticionou informando que a parte-requerida voltou 

a residir na cidade de Juruena, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

È, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento, estando o 

processo concluso.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da “ação”, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC), conforme assevera o artigo 90 

do CPC. Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que 

fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado José Vitor Pereira de Castro (OAB/MT 11.258-A) o valor de 02 

URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os 

atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60715 Nr: 449-52.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XIII - HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23648/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido Inicial ajuizado pela 

Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos, CONDENANDO-SE a 

requerida Madeireira São Geraldo LTDA – EPP ao pagamento do valor 

expresso no título, qual seja R$9.711,00 (nove mil, setecentos e onze 

reais), acrescido dos juros de mora, cuja incidência inicia-se a partir da 

primeira apresentação (23.05.2011), ao percentual de 1% ao mês, bem 

como da correção monetária, cuja incidência inicia-se a partir da emissão 

do título (19.04.2011), utilizando-se o INPC.CONDENA-SE a parte-requerida 

ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 

do CPC), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1109-51.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA IRMA BRISSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina de Rosso Afonso - 

OAB:195.972

 Vistos em correição.

Não obstante o processo estar concluso para prolação de sentença, ao 

tentar reproduzir a mídia que contém os registros audiovisuais da 

audiência ocorrida em 27.11.2017 (CD-ROM de fl. 146), não se obteve 

êxito.

Houve aparente problema quando da gravação, estando o áudio 

ininteligível.

Assim, levando em conta os princípios da boa-fé e da cooperação 

processual, fortes no Código de Processo Civil, deve ser aberta 
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oportunidade para as partes se manifestarem.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se, informando se desejam a repetição do ato (depoimento 

pessoal da requerente, oitiva das testemunhas Tania, Isolda e Clara) ou a 

prolação de sentença;

2. CONSIGNA-SE que o silêncio acarretará a prolação de sentença, ainda 

que ininteligíveis as gravações audiovisuais;

3. Juntadas as respostas ou decorrido o prazo sem elas, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28868 Nr: 249-21.2007.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS, V. "Graxa"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR APARECIDO MICHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 .Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para ciência 

desta decisão, bem como para proceder às providências indicadas;2.Com 

as informações, CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente 

ciente do processo, bem como para que apresente resposta (inclusive 

contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao previsto no 

art. 344 do CPC;3.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;4.Inerte a 

parte-autora, proceder à INTIMAÇÃO pessoal para, em 05 (cinco) dias, 

providenciar o determinado;5.Após, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010045-16.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CARLA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO SHOPTIME S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Quanto à liberação do valor depositado pela requerida, em que pese o 

pleito do requerente e ato da Secretaria providenciando a "vinculação de 

valores", deve-se ter em mente que haveria a possibilidade de recurso da 

requerida, o que obsta o levantamento. Assim, até a certidão preclusão 

recursal da requerida, deve-se evitar o levantamento. No mais, 

RECEBE-SE o Recurso Inominado. Intimar a requerida para contrarrazões. 

Após preclusão recursal da requerida, certificada tal situação, conclusos 

para liberação do valor depositado (antes mesmo da remessa à Turma 

Recursal).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010045-16.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CARLA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO SHOPTIME S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Quanto à liberação do valor depositado pela requerida, em que pese o 

pleito do requerente e ato da Secretaria providenciando a "vinculação de 

valores", deve-se ter em mente que haveria a possibilidade de recurso da 

requerida, o que obsta o levantamento. Assim, até a certidão preclusão 

recursal da requerida, deve-se evitar o levantamento. No mais, 

RECEBE-SE o Recurso Inominado. Intimar a requerida para contrarrazões. 

Após preclusão recursal da requerida, certificada tal situação, conclusos 

para liberação do valor depositado (antes mesmo da remessa à Turma 

Recursal).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78479 Nr: 96-02.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420/GO

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

MOACIR LORENZETTI, apontando-se a prática da infração penal tipificada 

no art. 50 da Lei 9.605/98.

 Sabe-se que a Lei 9.099/95 procura a celeridade, de forma que o JECrim 

é influenciado enormemente pela ideia de economia processual. Por isso, 

como o acusado não aceitou a transação, embora fosse possível a 

designação de audiência para oferecimento e aceitação da suspensão, 

conclui-se que o mais célere será a CITAÇÃO para apresentar “resposta à 

acusação (art. 81 da Lei 9.099/95)” (através de advogado constituído ou, 

em caso de impossibilidade de constituir ou não-apresentação, de 

defensor nomeado), A MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO (já feita pelo Ministério Público), posterior análise quanto ao 

recebimento ou não da denúncia e aí sim a designação de audiência de 

instrução.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. CITAR o acusado, nos termos do art. 66 e 68, ambos da Lei 9.099/95, 

para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 dez 

dias, BEM COMO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO; OBS.: O ato deve ser 

acompanhado de cópia da denúncia.

 2. Deverá haver indagação se tem CONDIÇÕES DE CONSTITUIR 

ADVOGADO nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo, 

devendo haver advertência de que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, será nomeado defensor para apresentá-la;

3. NÃO APRESENTANDO resposta ou afirmando que não constituirá 

defensor, proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista constante 

da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância);

4. NÃO HAVENDO ENCONTRO, ao Ministério Público para manifestação. 

No retorno, caso seja indicado endereço em outra Comarca, desde já fica 

autorizada a expedição de Precatória. Se o caso for de “edital”, 

conclusos, pois incompatível com a Lei 9.099/95;

5. Deixa-se para o momento de eventual recebimento da Denúncia a 

análise acerca dos possíveis requerimentos do Ministério Público;

6. Após resposta, conclusos;

Cumpra-se, servindo o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 3307-81.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto, Juiz de Direito da 

Comarca de Dom Aquino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Nascimento 

Rodrigues - OAB:25772/O, Fernando Del Bianco Macedo - 

OAB:22527

 Intimação dos advogados do Requerido, Dr. Edson Nascimento Rodrigues 

e Dr. Fernando Del Bianco Macedo para que cientes fiquem que foi 

redesiganada a data de 07 de fevereiro de 2019, às 14horas para 

realização de audiência de instrução, nos termos do despacho de Ref: 93.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32510 Nr: 1213-05.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT, Rafael Parmegiani - OAB:19.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31602 Nr: 342-72.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeni Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Zaffalon - 

Procuradora Federal - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 1321-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDO, RFBQ, RCBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Althemeyer - OAB:16.966, 

Ernandi de Col - OAB:6381, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569-B, 

Michel Kappes - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:5461-B

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte 

requerida, Dr. LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658, Maria Isabel 

Della Valle Obersteiner - OAB:5461-B, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais, no valor total de R$ 

9.491,93 (nove mil e quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três 

centavos), sendo que R$ 4.920,30 é referente a custas e R$ 4.571,63 

alusivo a taxas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT para fins de 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52151 Nr: 3151-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT, Valdécio Luiz 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 .... Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao 

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. 

JOSAIR JEREMIAS LOPES, e JOSAIR JEREMIAS LOPES que:a)no prazo de 

60(sessenta) dias, instale sistema de pontos eletrônicos, tal como digital 

ou biométrico, em todas as Secretarias e órgãos Municipais, 

principalmente na Secretaria Municipal de Saúde, sob pena da aplicação 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

descumprimento da liminar, a ser cominada diretamente ao administrador 

público, Sr. Josair Jeremias Lopes;b) DETERMINO, ainda, que os 

requeridos comprovem, ao término do prazo fixado, o efetivo cumprimento 

da decisão liminar, sob pena de incorrem nas medidas coercitivas 

previstas no NCPC.Após NOTIFIQUEM-SE os requeridos para 

apresentarem resposta escrita à inicial, nos termos do artigo 17, § 7º, da 

Lei nº 8.429/92, podendo instruí-la com documentos e justificações, no 

prazo de 15 dias.INTIME-SE a Procuradoria do Município, acerca da 

presente tutela de urgência concedida.Após a apresentação da resposta, 

DÊ-SE VISTAS ao Ministério Público Estadual para manifestação acerca de 

seu conteúdo, pelo mesmo prazo. Ao final, CONCLUSOS os autos para 

decisão acerca do recebimento ou não da inicial.Por fim, ATENTE-SE o Sr. 

Oficial de Justiça para o disposto no art. 212, §2º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Dom Aquino – MT, 22 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 960-51.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

- OAB:22797/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, através de seus 

advogados, para que no prazo legal, querendo, se manifestem acerca da 

certidão de fl.499.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51863 Nr: 3069-62.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik José Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 O MPE ofereceu denúncia em face de ERIK JOSÉ SILVA GONÇALVES, 

como incurso nas penas do artigo 306 e 309 do Código Trânsito Brasileiro, 

na forma do artigo 69, do Código Penal.Analisando os autos, em juízo 

introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis 

para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições 

gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há nos autos prova da 

materialidade do crime imputado ao acusado, assim como indícios de que 

foi ele o autor do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia 

(artigo 395 do Código de Processo Penal).Como nesta fase é defeso a 

autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de correr o 

risco de a decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em tumulto 

do devido processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada contra o 

acusado, dando-os como incursos no artigo acima mencionado.Isto posto, 

RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o(s) 

acusado(s).CITE(M)-SE O(S) ACUSADO(S) para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do 

CPP.Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ao) arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, 

com fundamento no artigo 396-A do CPP.DEVERÁ o denunciado ser 

indagado se têm condições de constituir advogado nos autos, ou se 

pretende a nomeação de advogado dativo, cumprindo-se na íntegra o 

disposto no Provimento nº 30/2008-CGJ. Deve ser advertido, ainda, que, 

não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la.Quanto à diligência probatória requerida pelo Ministério Público, 

DEFIRO o pedido, desde já junto aos autos os antecedentes criminais do 

denunciado.Por fim, determino que seja comunicado o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50293 Nr: 2328-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Sodré Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Código: 50293

Vistos etc.

1. Considerando que o doutro Promotor de Justiça informou que estará em 

ausente da comarca nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, em virtude que 

estará participando do “XIX Encontro Estadual do Ministério Público MT” e 

“Votação/Eleição do Procurador Geral de Justiça” (Oficio 

523/2018/MPE/DQN), redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

14 de fevereiro de 2019 às 16H30 (MT).

2. Cumpra-se conforme a determinação de ref. 31.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se/requisite-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino – MT, 05 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52240 Nr: 3191-75.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Código: 52240

Vistos etc.

1. Considerando que o doutro Promotor de Justiça informou que estará em 

ausente da comarca nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, em virtude que 

estará participando do “XIX Encontro Estadual do Ministério Público MT” e 

“Votação/Eleição do Procurador Geral de Justiça” (Oficio 

523/2018/MPE/DQN), redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

21 de fevereiro de 2019 às 13H15 (MT).

2. Cumpra-se conforme a determinação de ref. 24.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se/requisite-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino – MT, 05 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-03.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000360-03.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - MT24446/O, TAMIRES PAULA COSTA 

LEITE - MT21419/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 

05/12/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como do inteiro teor da medida liminar indeferida, a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Silas Marcelino dos Santos em desfavor de Telefonica Brasil S.A., ambos 

devidamente qualificados na inicial. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC e 14 da lei 9.099/95, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 também do CPC. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a 

inicial. Por outro lado, entendo que o pedido de concessão da justiça 

gratuita encontra-se prejudicado, considerando que o artigo 54 da Lei 

9.099/95 garante o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau 

independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Ademais, verifico que o autor requer a concessão de tutela de urgência 

para retirada de seu nome de órgãos de proteção ao crédito, assim 

destaco que para a concessão da medidas devem estar presentes os 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a saber: existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado ou fumus 

boni iuris (caput); existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo ou periculum in mora (caput); e ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). Além disso, destaco a 

necessidade da presença cumulativa de tais condições. Contudo, in casu, 

de plano verifico a ausência de fumus boni iuris, considerando que o autor 

não trouxe elementos suficientes à evidenciarem a probabilidade de seu 

direito. Ocorre que a parte acostou somente o extrato do SPC acerca dos 

fatos, documento que não permite qualquer conclusão acerca da 

legalidade da negativação de seu nome. Não obstante tenha tido que 

possuía uma linha telefônica com a requerida, nem sequer trouxe 

documentos que demonstram esta relação. Também relatou que as 

negociações de novo plano e posterior cancelamento se deram por 
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telefone, porém não informou os números de protocolo das chamadas, 

sob argumento de desconhecimento da importância de anotar esta 

informação. Ademais, vejo que o autor deixa de informar a data em que os 

fatos ocorreram e que a negativação constante no extrato é antiga 

(10/08/2015) no valor de R$ 121,45 se considerarmos o valor que a parte 

informa corresponder ao seu plano (R$ 29,90). Portanto, já ausente o 

primeiro dos requisitos, com fundamento no artigo 300 do CPC, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial e 

realizada pela conciliadora judicial deste juizado especial. Após, cite-se o 

requerido a respeito da presente ação, bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia (art. 20 da Lei 9.099/1995). 

Caso não haja acordo, o requerido poderá apresentar contestação até o 

momento da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo." DOM AQUINO, 6 

de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-03.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000360-03.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - MT24446/O, TAMIRES PAULA COSTA 

LEITE - MT21419/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 

05/12/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como do inteiro teor da medida liminar indeferida, a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Silas Marcelino dos Santos em desfavor de Telefonica Brasil S.A., ambos 

devidamente qualificados na inicial. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC e 14 da lei 9.099/95, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 também do CPC. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a 

inicial. Por outro lado, entendo que o pedido de concessão da justiça 

gratuita encontra-se prejudicado, considerando que o artigo 54 da Lei 

9.099/95 garante o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau 

independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Ademais, verifico que o autor requer a concessão de tutela de urgência 

para retirada de seu nome de órgãos de proteção ao crédito, assim 

destaco que para a concessão da medidas devem estar presentes os 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a saber: existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado ou fumus 

boni iuris (caput); existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo ou periculum in mora (caput); e ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). Além disso, destaco a 

necessidade da presença cumulativa de tais condições. Contudo, in casu, 

de plano verifico a ausência de fumus boni iuris, considerando que o autor 

não trouxe elementos suficientes à evidenciarem a probabilidade de seu 

direito. Ocorre que a parte acostou somente o extrato do SPC acerca dos 

fatos, documento que não permite qualquer conclusão acerca da 

legalidade da negativação de seu nome. Não obstante tenha tido que 

possuía uma linha telefônica com a requerida, nem sequer trouxe 

documentos que demonstram esta relação. Também relatou que as 

negociações de novo plano e posterior cancelamento se deram por 

telefone, porém não informou os números de protocolo das chamadas, 

sob argumento de desconhecimento da importância de anotar esta 

informação. Ademais, vejo que o autor deixa de informar a data em que os 

fatos ocorreram e que a negativação constante no extrato é antiga 

(10/08/2015) no valor de R$ 121,45 se considerarmos o valor que a parte 

informa corresponder ao seu plano (R$ 29,90). Portanto, já ausente o 

primeiro dos requisitos, com fundamento no artigo 300 do CPC, indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Determino a realização de audiência de 

conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial e 

realizada pela conciliadora judicial deste juizado especial. Após, cite-se o 

requerido a respeito da presente ação, bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia (art. 20 da Lei 

9.099/1995).Caso não haja acordo, o requerido poderá apresentar 

contestação até o momento da audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo." DOM 

AQUINO, 6 de novembro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 398-49.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKBG, ACBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:MT/16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do relatório de estudo social juntado às fls 41, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora à informar o endereço 

completo e atualizado da requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 615-49.2005.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI LODI, OLIMPIA RIZELLO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, NADIR KAOCH 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, MARCELO SEGURA - OAB: MT -4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, 

EDUARDO MACHADO - OAB:13065, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

 Diante do retorno dos ofícios de fls. 391/2018 (Intermart) , bem como do 

ofício 392/2018 (INCRA), em que foram solicitados a localização do Imóvel 

objeto da ação para cumprimento da ordem, e tendo em vista a 

compexidade da ação. Impulsiono os autos para intimar a parte autora a 

fim de que indique a localização precisa da área a ser informada aos 

orgão acima mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80410 Nr: 1438-03.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO GRADE, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, 

VERONICA GRADE PAGNO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação ministerial de fls. 107, verifico que não 

constam documentos que comprovem a necessidade de novo bloqueio, 

assim dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que este se 

manifeste requerendo o que entender de direito.

Em caso de nada manifestar, determino o cumprimento INTEGRAL da 

Sentença de fls. 91/99.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 963-13.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARDOSO CARVALHO, A.A.F.N- 

ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE FELIZ NATAL, Marcos Rodrigo 

Passador de Oliveira, EDUARDA CAROLINE ALMEIDA, GABRIEL CANSAN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - 

OAB:23145, PATRÍCIA LOPES VARGAS - OAB:23593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de suspeição da Conciliadora em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71058 Nr: 426-90.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GOBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46393 Nr: 482-36.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:, FABRICIO FERRACIOLI - OAB:18563, Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva - OAB:1317/0

 Diante da certidão de fls. 185 impulsiono os autos para intimar a parte ré 

que este apresente sua defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 478-13.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1) RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

3) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4) CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido conforme 

artigo 183 do NCPC.

5) Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

6) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/12/2018 às 15h00min, apresentando o rol de testemunhas 

nos termos do artigo 450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.

7) Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

8) RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 9) Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para realização da audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima 

urgência, eis que se trata de pessoa idosa com prioridade na tramitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79849 Nr: 1100-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLESIO SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:MT/15.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposto por Euclesio 

Sauer em face de Ademir Alves de Oliveira, ambos igualmente 

qualificados.

Em Decisão de fls. 20, foi Recebida a Petição Inicial, e determinada a 

citação do requerido, bem como designada audiência de conciliação a qual 

restou infrutífera (fls.34).

O requerido apresentou Contestação às fls. 35/48.

A parte requerente impugnou às fls. 48/50.

As partes em Contestação e Impugnação já manifestaram quanto à quanto 

a especificação de provas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Vê-se que se encontra pendente de análise a preliminar de impugnação à 

Justiça Gratuita.

Segue entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE VISTA 

DOSDOCUMENTOS JUNTADOS PELO IMPUGNADO - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO - REJEITAR - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA 

DE PROVAS QUE CONDUZAM À REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. - Não 

estando a improcedência do pedido fundamentada em qualquer dos 

documentos trazidos pelo impugnado, dos quais o autor não tomou 

conhecimento, não há que se falar em nulidade. - Uma vez deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, incumbe a parte contrária, impugnante, 

o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em situação 

econômica difícil e que, por isso, tem como arcar com as despesas 

processuais. A prova, por sua vez, deve ser incontestável e ficar distante 

do terreno das argumentações, sob pena de não se revogar o benefício 

concedido. (TJ-MG - AC: 10024112817291001 MG, Relator: Batista de 

Abreu, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014)”.

Preliminar impugnando à concessão do benefício da Justiça Gratuita, para 

ser acolhida, depende de comprovação inequívoca, por parte daquele que 

impugnou, de que o beneficiário da Justiça Gratuita, ao contrário do que 

declarou, tem condições de arcar com as despesas do processo, o que 

não é o caso dos autos, eis que a parte impugnante não trouxe nenhum 

documento hábil para tal comprovação, assim, REJEITO A PRELIMINAR 
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ARGUIDA.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas e não 

há qualquer nulidade a ser sanada.

Fixo como ponto controvertido, a existência de danos; os valores a título 

de indenização.

Considerando os pontos controvertidos acima fixados, defiro a produção 

da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado conforme disposto 

nos artigos 357, §§4º e 5º e 450, todos do NCPC, além do depoimento 

pessoal das partes.

DECLARO, pois, saneado o feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Dezembro 

de 2018, às 14h00min.

 Aportando aos autos o rol testemunhal no prazo legal, Intime-as para 

comparecerem à audiência supra designada, sob as penas da lei, 

independentemente de novo despacho.

Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, Expeça-se Carta Precatória com a 

finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 Intimem-se ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e requerida as penas da 

lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84178 Nr: 3679-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19747

 Vistos,

Inicialmente verifica-se que o número dos autos está equivocado, uma vez 

que consta o final referente à Comarca de Sorriso-MT, que será 

modificado oportunamente.

DETERMINO que a Secretaria junte novo cálculo de pena, bem como a 

certidão de comparecimento dos dias 19/06/2018 e 03/08/2018, conforme 

requerido pela Defesa.

Após, conclusos para decisão, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78443 Nr: 96-54.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FARIAS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos,

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor acerca do comparecimento 

mensal do réu nos autos 78443, 75902 e 78496, em cada um dos autos, 

informando em quais meses o réu compareceu em Juízo.

 HOMOLOGO a suspensão condicional do processo na forma, 

ressalvando que a suspensão será revogada, se, no curso do prazo, vier 

a ser processado por outro crime ou descumprir qualquer das condições 

impostas.

Sai o denunciado devidamente intimado para dar início ao cumprimento de 

suspensão condicional do processo.

Aguarde-se em Cartório o prazo da suspensão condicional do processo, 

sendo que, após, certifique-se e, em seguida, vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, e posterior devolução da missiva.

 Oficie-se o CONSEG acerca do item 1 das condições acima enumeradas.

Ante a nomeação de advogado dativo para o ato, a fim de patrocinar a 

defesa do indiciado na audiência de custódia, eis que a presente Comarca 

de Feliz Natal/MT encontra-se atualmente sem Membro da Defensoria 

Pública, FIXO em favor do digno Advogado Dr. Philipe Zandarin Villela 

Magalhães, 04 (quatro) URH, devendo a Secretaria de Vara expedir a 

competente certidão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84029 Nr: 1140-74.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa de fls. 33, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para manifestação.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 3765-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Luiz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao pedido de rescisão contratual e consequente reintegração de 

posse, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se o requerido. O prazo para contestação, de 15 (quinze) dias úteis, 

será contado a partir da realização da audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111527 Nr: 3765-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Luiz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, ante a ocorrência de decadência, JULGO LIMINARMENTE 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, por consequência, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 332, § 1º, c/c 487, II, do 

CPC.Sem custas, em razão da gratuidade judiciária que agora se 

defere.Intime-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118816 Nr: 4652-83.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Alves da Silva, José Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISTO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 
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se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Em análise da peça exordial, verifico a conveniência da realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda 

parte, do CPC, visando à melhor valoração dos elementos necessários à 

conquista da tutela possessória em forma de liminar (posse, sua 

localização e limites; turbação, esbulho ou ameaça; data da turbação, 

esbulho ou ameaça; situação atual).

Assim, designo a data de 27 de novembro de 2018, às 17h30min, para 

realização de audiência de justificação.

As testemunhas do autor e da parte requerida deverão comparecer 

independentemente de intimação, sob pena de preclusão.

Ressalta-se que, apesar do Código de Processo Civil não prever a 

possibilidade de o réu produzir provas em audiência de justificação, tal ato 

é facultado ao julgador, cabível quando entendê-lo necessário.

Cite-se a parte requerida nominada na peça vestibular quanto aos termos 

da presente ação, intimando-a a comparecer à audiência de justificação.

Cumpra-se, com prioridade, dada a proximidade da data assinalada para a 

audiência de justificação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117463 Nr: 3812-73.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do descumprimento da ordem judicial, determino o bloqueio a ser 

feito por este juízo via BACENJUD, na conta única do Estado de Mato 

Grosso, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), correspondente à multa 

aplicada.

O valor deverá ser transferido à conta judiciária vinculada aos autos.

Intime-se o requerido para que dê cumprimento à liminar no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial das contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, no valor necessário para a realização da cirurgia.

Devidamente intimado e transcorrido o prazo sem cumprimento da decisão, 

autorizo, desde já, o bloqueio judicial das contas bancárias do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 125.907,86 (cento e vinte e cinco mil, 

novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos) que corresponde ao 

menor valor de orçamento informado (fls. 31), o que deverá ser feito via 

BACENJUD, para realização do procedimento cirúrgico em instituição 

privada.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 2536-07.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, vejo que não há nenhum óbice à apreciação do pedido 

formulado pela requerente a título de antecipação de tutela, quanto ao 

deferimento do benefício de pensão por morte, uma vez que restou 

demonstrado os requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais 

sejam: a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in 

mora) e a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus 

boni iuris).Deste modo, com amparo no art. 300, do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada.Outrossim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, que registra expressamente o desinteresse na composição 

consensual por meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que 

forem parte o INSS e as demais Autarquias Federais.Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada 

aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).Apresentada a 

contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. Intime-se o requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

implemente o benefício pensão por morte NB 165.442.075-9 de titularidade 

de Rosa De Oliveira sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 

(um mil Reais). Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência instrução e 

julgamento para a data 06 de Fevereiro de 2019 ás 

13h30min.Intime-se.Expeça-se o necessárioCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 1378-58.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO A. DE SOUZA CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118129 Nr: 4238-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da autora no 

curso da demanda.

Determino a realização de busca de endereço da parte requerida junto ao 

SIEL.

 Localizado o endereço, cite-se para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se quanto aos efeitos da revelia.

Sendo inexitosa a pesquisa, cite-se por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 1446-71.2012.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 66/67, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 119220 Nr: 4930-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR MIRANDA E RODRIGUES LTDA-ME, Junio Cesar 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da Unidade Fazendaria UOF 

Volante-Região Norte, Chefe da UOF Cachimbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Jéssica Teixeira Passos e Patrícia Helena Dembogurski, para no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 3061-86.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S GONÇALVES - ME, ERICO STEVAN 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO POSITIVA - Certifico que, em cumprimento ao mandado 

expedido por determinação do (a) MM(ª). Juiz (a) desta Comarca, Dr.(a) 

Diego Hartmann, compareci ao(s) endereço(s) constante em mandado, 

no(s) dia(s) 05/11/2018, e PROCEDI à INTIMAÇÃO do (a)(s) Sr(ª)(s).:

• E S GONÇALVES – ME e ERICO STEVAN GONÇALVES.

Dando-lhe (s) conhecimento de todo o conteúdo do mandado e auto de 

penhora, que li e lhe dei para ler, do que ficou(ram) bem ciente(s), aceitou 

(ram) cópia do mandado e auto de penhora que lhe (s) ofereci e exarou 

(ram) sua (s) nota (s) de ciente no anverso do mandado. O referido é 

verdadeiro e disso dou fé.

CESAR DE SOUSA LIMA

Oficial de Justiça/Avaliador

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s), para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da diligência no valor de R$ 

210,00 (Duzentos e Dez Reais), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

no endereço eletrônico:

 "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 2142-34.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natiane Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEPA-Instituto de Educação Politécnico da 

Amazônica, IEPRA-Instituto de Educação Prateado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DOMINGUES - OAB:23.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo n. 2142-34.2017.811.0087

Requerente: Natiane Santos Ferreira

Requerido(a): Iepa – Intituto de Educação Politécnico da Amazonia e Iepra 

– Instituto de Educação Prateado

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 13h00min, 

nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, na 

sala de audiências, no edifício do Fórum, foi declarada aberta a presente 

audiência, onde se encontravam presentes a requerente Natiane Santos 

Ferreira acompanhada de seu advogado Edson Domingues, OAB 23257/O 

e comigo Conciliadora desta Comarca que o digitei.

Aberta a audiência, foi constatada a ausência de ambos os requeridos, 

que não foram devidamente citados e intimados.

Verifica-se que não se encontra juntado aos autos comprovante de 

citação/intimação de ambos os Requeridos.

Dada a palavra, o Advogado da requerente requer que se possível seja 

realizada a citação/intimação da segunda requerida IEPRA – Instituto de 

Educação Prateado via-email: IEPRA.ANAPU@HOTMAIL.COM.

Caso não seja possível a citação/intimação dos Requeridos, por este meio, 

requer seja feita a citação pelo Oficial de Justiça.

Desta forma, recomenda-se a Sra. Conciliadora que a audiência seja 

redesignada para a data de 04 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Francisca Alliny Aquina Ribeiro

Conciliadora

Requerente(s):

 Advogado:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90132 Nr: 2451-60.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kessi Diones Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6.019-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KESSI DIONES BATISTA DE SOUZA, 

Filiação: Adelaide Batista da Rocha e Agnaldo Alves de Souza, data de 

nascimento: 28/08/1995, brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho 

por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia de fls. 4/6, para CONDENAR o acusado 

KESSI DIONES BATISTA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como 

incurso nas penas do art. 155, § 4°, incisos I, por duas vezes, na forma do 

art. 71, e art. 330, todos do Código Penal Brasileiro. DOSIMETRIA DA 

PENADO FURTO QUALIFICADOAtento ao sistema trifásico, noto que a 

conduta social, não lhe favorece. Constam em desfavor do acusado, 

diversos processos, inclusive crimes contra o patrimônio. Assim, 

inobstante não conste nos autos existência de sentença penal 

condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu, este possui 

diversas passagens na polícia. Dessa forma, verifico que o réu demonstra 

ter um comportamento desajustado ao convívio social. Quanto as demais 

circunstâncias judiciais são comuns à espécie delitiva. Assim, havendo 

uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. 

Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, 

em razão da pena mínima ser de 2 anos e a máxima de 8 anos, fixo a pena 

base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 dias multas.Fixo 

o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo.Ausentes circunstâncias 

agravantes. Quanto à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código 

Penal, bem como considerando a majoração da pena base, atenuo a pena 

em 1/6, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão.Não há causas de aumento e diminuição, razão 

pela qual, fia-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.CONTINUIDADE DELITIVAEm 

razão da continuidade delitiva, considerando que o agente mediante mais 

de uma ação praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas 

condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente 

ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só 

dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços.Logo, considerando que a 

infração penal fora cometida sob as mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução, tendo as condutas delituosas intervalo de pouco 

tempo, a aplicação do crime continuado é medida imperiosa.Nesse sentido, 

considerando o número de crimes, ante a continuidade delitiva, aumento a 

pena do crime em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71, do Código Penal, 

tornando assim a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias 

de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.DO CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIAAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 
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do Código Penal, noto que são comuns à espécie delitiva. Salvo em 

relação a conduta social do acusado, que lhe desfavorecem. Assim, 

inobstante não conste nos autos existência de sentença penal 

condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu, já possui 

diversas passagens na polícia. Dessa forma, verifico que o réu demonstra 

ter um comportamento desajustado ao convívio social.Assim, 

considerando uma circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base 

em 1/8, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 11 

(onze) dias multa.Quanto à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do 

Código Penal, bem como considerando a majoração da pena base, atenuo 

a pena em 1/6, passando a dosá-la em 20 (vinte) dias de detenção, e 

pagamento de 09 (nove) dias-multa.Não há causas de aumento e 

diminuição, razão pela qual, torno DEFINITIVA a pena do acusado em 20 

(vinte) dias de detenção, e pagamento de 09 (nove) dias-multa.DO 

CONCURSO MATERIALAs penas devem ser somadas, visto que os crimes 

foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.No entanto, sendo 

penas de espécies diversas, vão fixadas definitivamente em 2 (dois) 

anos, 8 (oito) meses e 02 dias de reclusão, 3 (três) meses e 20 (dias) de 

detenção e 19 (dezenove) dias-multa.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos dos artigos 33, §2º, “c” e 59, do 

Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o 

ABERTO.DA DETRAÇÃOVerifico que o réu foi preso em flagrante em 

24.10.2014.Portanto, a detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial 

imposto, tendo o acusado cumprido até o momento 07 (sete) meses e 4 

(quatro) dias de prisão para fins de cálculo de pena. DA SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA Tendo em vista tratar-se de acusado reincidente na prática do 

mesmo crime, deixo de conceder o benefício da substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos (§3º do artigo 44 do Código 

Penal).Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais 

ante sua hipossuficiência financeira, tendo sido patrocinado por defensor 

público.Intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Decorrido o prazo recursal e certificado o trânsito em 

julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1) Inclua-se o nome do 

réu no rol dos culpados;2) Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;3) 

Lance-se a condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto no 

art. 15, III, da CF;4) Forme-se o executivo de pena.Após, não havendo 

pendência, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Loiri Cristina Bertoncelli 

Ballen, digitei.

Guarantã do Norte, 06 de novembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11775 Nr: 1510-62.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNG & MAFINI LTDA - ME, BERNARDO JUNG, 

HILDA G. JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Insta consignar que a sentença de f. 134/136, observou todos os 

requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar 

em qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar 

sua reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

134/136, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102132 Nr: 2719-46.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Rocha Ltda, Fernando Marcio da 

Franca Rocha, Edmilson Maciel, José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de redirecionamento do executivo fiscal para os 

sócios da sociedade limitada executada.

Alega a parte exequente que restou claramente demonstrado nos autos 

que a pessoa jurídica executada não mais exerce suas atividades 

comerciais.

Pois bem.

 Cinge-se a questão à análise da possibilidade de inclusão do sócio do 

executado, no polo passivo da execução fiscal em razão de suposta 

dissolução irregular da empresa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa é 

cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de 

poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou ainda a dissolução irregular da 

empresa (REsp 1.101.728/SP).

Dispõe a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça que “presume-se 

dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 

domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Verifica-se que a sociedade não foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente, em uma única oportunidade, consoante certidão negativa do 

Oficial de Justiça (fls. 16), na qual consta que a empresa “tem paradeiro 

incerto e não sabido.

Ademais, a pretensão do exequente tem caráter excepcional e visa em 

momento a posteriori alcançar o patrimônio do sócio. Desta forma, há que 

se comprovar de forma induvidosa a dissolução irregular, o que não se 

verificou dos autos, porquanto, a certidão do Oficial de Justiça, vista 

isoladamente de outros elementos probatórios não é indício suficiente de 

dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução para 

o sócio-gerente.

Assim, indefiro o pedido de redirecionamento.

Intime-se a parte exequente para que postule o que for de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116755 Nr: 3350-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR PAULO BRAMBILLA, Marivone Melo dos Santos 

Brambilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, defiro a liminar requerida e determino, nos termos do art. 

678 do NCPC, a suspensão das medidas constritivas do imóvel urbano 

registrado junto ao Cartório de 1º Ofício da Comarca de Guarantã do Norte 

sob o nº 1786, do Livro 2, situado na Cidade e Comarca de Guarantã do 

Norte, Estado de Mato Grosso. Citem-se os embargados nos termos do 

art. 677, § 3º, NCPC, para contestarem os embargos em 15 dias (art. 679, 

NCPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104897 Nr: 82-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLLdN, LEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerado o resultado infrutífero da busca via sistema BACENJUD, 

intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.
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Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11433 Nr: 539-31.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Aires Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Intimar o executado através de seu advogado, para que indigue nos autos 

os dados bancários para levantamento dos valores bloqueados em favor 

do executado, na forma da r. sentença de fls, 165/166, no prazo de cinco 

(05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36801 Nr: 548-12.2015.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286, 

Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 5 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36591 Nr: 482-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liz Regina dos Santos Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 5 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16429 Nr: 1170-67.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transleite Prata Coelho S/C Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865/SP, Daniela Figueiró de Miranda - OAB:104.219, Murilo 

de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Autos n° 1170-67.2010.811.0036 (16429)

Ação de Constituição de Servidão Administrativa

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO os pedidos das partes AUTORA e REQUERIDA, respetivamente, 

de fls. 286 e 285.

1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE o perito nomeado RUBIMAR 

BARRETO SILVEIRA, Engenheiro Agrônomo (fls. 273/274), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, APRESENTE o Laudo em Juízo da perícia 

realizada no presente feito, SOB PENA DE SER PUNIDO por multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, devido o não cumprimento das decisões judiciais e a criação de 

embaraços para o prosseguimento do presente feito, conforme estabelece 

o art. 77, IV, §1º e §2º do NCPC, além da possibilidade de responder por 

outras sanções.

2) Após a juntada do Laudo nestes autos, INTIMEM-SE as Partes para que 

se manifestem sobre o Laudo Pericial respectivo no prazo comum de 10 

(dez) dias.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 377-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Fernandes Mendes, Elineia Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Santos Lima, Fatima Maria do 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O

 Autos n° 377-89.2014.811.0036 (33306)

Decisão.

Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a Prefeitura Municipal de 

Tesouro/MT foi a responsável pela alienação dos imóveis ora em litígio, 

conforme se verifica dos documentos de fls. 20/27.

Considerando que a parte autora trata-se de pessoa hipossuficiente, 

INTIME-SE o Engenheiro da Prefeitura Municipal de Tesouro/MT, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize vistoria in loco nos imóveis descritos 

as fls. 20/29 e 48/55 e esclareça se as metragens e pontos demarcatórios 

dos respectivos imóveis são os mesmos descritos nos documentos de fls. 

20/29 e 48/55, em caso negativo, esclareça em que consiste a 

divergência, sob pena de cometimento de crime de desobediência.

Cumpra-se, intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 1010-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Teles, Cássio Celestino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 DETERMINO que OFICIE a Comissão dos Direitos Humanos do Conselho 

Federal da OAB para que informe que a Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa 

– Mata Grande não realizou a escolta dos detidos e tome as providência 

cabíveis.No mesmo sentido, DETERMINO que OFICIE à Corregedoria do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, informando que, em que 
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pese todos os esforços e ações necessárias deste Juízo para a 

realização do maior número possível de sessões do Tribunal do Júri, no 

mês nacional a ele destinado, conforme orientação do Conselho Nacional 

de Justiça, não será possível a realização da Sessão Plenária 

anteriormente designada, em razão da ausência de escolta dos acusados, 

uma vez que ambos encontram-se preventivamente encarcerados.Em 

razão do exposto, CANCELE-SE a Sessão de Julgamento anteriormente 

designada e REDESIGNO a relação jurídica processual submetida à 

sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, para 

sessão extraordinária no dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, às 9h00min 

horas (MT);No mais, cumpra-se a decisão de Ref. 120.Intimem-se. 

Cumpra-se.Intime-se os Acusados, seus Defensores e o Ministério 

Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55903 Nr: 695-33.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/O

 Autos n° 695-33.2018.811.0036 (55903)

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Y.F.D.S.F menor impúbere, 

representado por sua genitora PATRÍCIA BUENO DA SILVA em face de 

UILHAN EUZÉBIO FERREIRA.

Durante o trâmite processual, às fls. 23/26, as partes informaram que 

realizaram acordo colocando fim ao objeto da presente lide, requerendo, 

portanto, a sua homologação, bem como a extinção do presente feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pela 

homologação do acordo conforme postulado (fls. 34).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Considerando que o Ministério Público já tomou ciência do acordo, 

opinando por sua homologação e inexistindo óbice legal, uma vez que foi 

respeitado integralmente o interesse do menor na referida transação, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes (fl. 

23/26), para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do NCPC.

 Sem custas e taxas judiciárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 05 de Novembro 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31646 Nr: 239-59.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes Moreira, Cecília Lopes Florindo, João Lopes 

Moreira, Benedito Lopes Moreira, Geny Lopes de Oliveira, Celio Alves 

Lopes, Rosangela Rosa Silva, Aidee Alves Lopes, Valdivino Alves Lopes, 

Maria Luzinete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rogelio Miguel Medela, João Batista 

Morizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Barkoski - 

OAB:14.779/MT, Gleci do Nascimento Facco - OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1.708-B MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5.911-B, Priscila 

Medeiros Lopes Pinheiro Soruco - OAB:165.727-SP, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B, Ronaldo Stange - OAB:184.486-SP

 Processo n.º 239-59.2013.811.0036 (31646)Ação Declaratória de 

Nulidade Decisão.Vistos etc.1) DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA.CHAMO O FEITO À ORDEM, uma vez que compulsando os 

autos, observa-se ser imprescindível a revogação da Justiça Gratuita 

anteriormente concedida a parte autora, de modo que a referida parte seja 

obrigada a custear a prova pericial exigida e não o Estado do Mato 

Grosso, de modo que revogo a decisão de fl. 46, nos seguintes 

termos:Primeiramente, importante destacar que o deferimento da Justiça 

Gratuita pode ser revisado a qualquer momento processual pelo Juízo, de 

modo que caso haja elementos contrários nos autos quanto a 

hipossuficiência da parte, é possível até a revogação dos benefícios da 

justiça gratuita de ofício pelo magistrado, inclusive esse é o entendimento 

da Jurisprudência dominante, observemos:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

REVOGAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. FASE DE CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA PROVADA. 

RECURSO DESPROVIDO.1. Concedida assistência judiciária gratuita no 

curso do processo de conhecimento, houve sentença de improcedência 

com condenação a verbas de sucumbência, suspensa a execução nos 

termos do artigo 12 da Lei 1.060/1950. 2. . 46.2) DA NOMEAÇÃO DE 

PERITO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA 

PELA PARTE AUTORA.DEFIRO o pedido da POLITEC de fls. 342 que 

requereu escusa em laborar a referida perícia grafotécnica exigida pela 

parte autora, visto que os referidos agentes públicos estão impedidos de 

atuarem neste tipo de situação, conforme estabelece a Lei Complementar 

Estadual nº 210/2005.Nesse sentido, imperioso a nomeação de 

especialista na área para a realização do mencionado trabalho pericial, 

devendo as custas dos honorários periciais ficarem a cargo da parte 

autora, visto que foi a referida parte que insiste na produção da referida 

prova técnica. CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Intime-se. Expeça-se o necessário.Guirat inga/MT, 

31/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14 Nr: 1-65.1980.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Umbelina Vieira, Idomar Dias Vieira, Silvia 

Dias Vieira, Ivone Vieira Chiquetti, Anadir Vieira de Oliveira, Salviano Dias 

Vieira, Alexandro Vieira Macedo, Guilherme Dias Vieira, Irene Dias Vieira, 

Ilda Vieira Lopes, Maria Aparecida Dias Vieira, João Dias Vieira Filho, Ione 

Vieira Rodrigues, Carlos Vieira Macedo Junior, Eduardo Vieira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 1-65.1980.811.0036 (14)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da juntada dos comprovantes de pagamento referente às custas 

para expedição da Carta de Adjudicação (fls. 475/476),

Contudo, compulsando a petição de fls. 472, a própria Defesa Técnica da 

parte exequente noticiou que um dos exequentes faleceu.

Nesse sentido, é sabido que a morte da parte ocasiona a suspensão do 

processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte adote providências para a 

habilitação e sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros do 

falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta dias) dias, para que o ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE 

junte nos autos a CERTIDÃO DE ÓBITO do suposto falecido (a) e HABILITE 

no feito o Espólio ou todos os herdeiros legais do falecido (a), 

regularizando a sucessão processual.

 2) Transcurso o referido prazo, com a juntada ou não dos documentos 

para a habilitação, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, 
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sob pena de preclusão de direitos.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16717 Nr: 143-15.2011.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lormino Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Yutaka Sawada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13068, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 Autos nº 143-15.2011.811.0036 (16717)

Ação de Usucapião

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte autora de fls. 163, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

instrução e julgamento para o dia 13/12/2018, às 15:00hrs (MT).

1) INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 2) INTIMEM-SE, também, pela via judicial as testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública à fl. 12, no interesse da parte autora, conforme 

estabelece o inciso IV, §4º do art. 455 do NCPC.

3) INTIMEM-SE O (S) ADVOGADO (S) DA PARTE REQUERIDA, da 

audiência designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol 

de testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

4) Por fim, NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6 Nr: 1-22.1976.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 1-22.1976.811.0036 (6)

Ação de Execução

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da juntada dos comprovantes de pagamento referente às custas 

para expedição da Carta de Adjudicação (fls. 362/363),

Contudo, compulsando a petição de fls. 357, a própria Defesa Técnica da 

parte exequente, noticiou que um dos exequentes faleceu.

Nesse sentido, é sabido que a morte da parte ocasiona a suspensão do 

processo (CPC, art. 313, inc. I) até que parte adote providências para a 

habilitação e sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros do 

falecido (CPC, arts. 687 e seguintes).

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta dias) dias, para que o ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE 

junte nos autos a CERTIDÃO DE ÓBITO do suposto falecido (a) e HABILITE 

no feito o Espólio ou todos os herdeiros legais do falecido (a), 

regularizando a sucessão processual.

 2) Transcurso o referido prazo, com a juntada ou não dos documentos 

para a habilitação, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, 

sob pena de preclusão de direitos.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31915 Nr: 501-09.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Diego Campos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida através de seu advogado 

constituído, a fim de que, apresente memoriais finais no prazo legal.

Guiratinga - MT, 5 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 2747-36.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. VINÍCIUS WILLIAM ISHY 

FUZARO - Defensor Público - OAB:roo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 51717

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 05 de novembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 658-45.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33704

 Sentença
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Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30479 Nr: 320-42.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do inss de roo - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30479

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 1096-76.2011.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional, Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 Processo nº 1096-76.2011.811.0036

Código: 30007

Embargos de Terceiro

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Fazenda Pública formulado as fl. 143.

 REDESIGNO a audiência para o dia 30 de janeiro de 2019 às 13h30min. 

(MT), intimando-se a Fazenda Nacional com carga e remessa dos autos e 

os advogados dos embargantes por meio do DJe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 942-87.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nillmo José Dourado de Souza, Samira Dourado Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 12/09/2018, na 

forma da certidão de fls, 184 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 659-64.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lima Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32068

Vistos etc.

Considerando homologação de acordo fls.90/91, requisite-se pagamento 

por intermédio do Tribunal competente, devendo, neste caso, aguardar-se 

o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, 

mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 331-71.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Pereira Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Pereira 

Cajango - OAB:12898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30490

Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a fim de que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16204 Nr: 945-47.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 16204

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.141/158, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.
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Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9124 Nr: 386-32.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9124

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 765-50.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Maria Polizel - 

OAB:SP 336.721, EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - OAB:127390

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

requerido FABRÍCIO PEREIRA BRACALE ROCHA a pagar mensalmente o 

valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a título de 

alimentos, à sua filha ANNA LIZ BOLONHA BRACALE, bem como 50% das 

despesas extraordinárias, a serem pagos diretamente à genitora da 

requerenteIntime-se pessoalmente a genitora, para informar os dados 

bancários para depósito dos alimentos, haja vista que a conta 

anteriormente indicada encontra-se encerrada.Após, expeça-se Alvará 

Judicial para levantamento dos depósitos judicias efetuados nos autos 

relativos a alimentos provisórios.Condeno o requerido no pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo, a cobrança deverá obedecer o 

disposto no art. 12 da Lei nº 1.0960/50. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo.Escoado o prazo recursal, 

arquive-se.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 23 de outubro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-09.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data designada para audiência Conciliatória, dia 

18/12/2018, às 13:20 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte 

autora da data a ser realizado o evento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-91.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE NEVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para a Audiência Conciliatória designada para o 

dia 18/12/2018, às 13;40 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar à parte 

autora da data marcada para o evento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-76.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI OAB - ES30464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data designada para Audiência Conciliatória 

18/12/2018, às 14:00 horas. Vossa Senhoria deverá comunicar a parte 

autora da data designada para o evento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-85.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

MANDADO E CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO (ANEXO EM PDF).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 976-38.2008.811.0036

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Mat. 1662176, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 1PROCESSO/CÓD. Nº 13523

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.169/187, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CELIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000040-78.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o art. 43 da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 06 de novembro de 2018. 

Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77184 Nr: 1174-45.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MELCHERT BONFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, para, no prazo de legal, se manifestar acerca da contestação 

apresentada, conforme determinado na decisão de ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90770 Nr: 2001-51.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA 

MATTOS COELHO, ROBERTO CESAR COÊLHO, NEIDE ROSO COÊLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:15533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para efetivar o cumprimento do 

Mandado de Imissão na Posse, nos termos deprecado, conforme disposto 

no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90681 Nr: 1965-09.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MANOEL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, ISMAEL COSTA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 13:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89639 Nr: 1000659-55.2018.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROMÃO - OAB:22001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 1418-37.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI APARECIDA PAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1207 e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, 

no referido prazo, ainda deverá promover o pagamento da diligência 

realizada pelo meirinho, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 

site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78069 Nr: 294-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Juliano 

Galadinovic Alvim - OAB:17.010/MT, Luciana Carla Pirani 

Nascimento - OAB:6.578/MT, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3.956-B

 Considerando o teor do Ofício nº395/2018 juntado à ref. 94, nos termos 

da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar os advogados da Parte Requerida, via DJE, 

acerca da audiência redesignada para o dia 13/11/2018, às 13:30 horas, 

nos autos da Carta Precatória Número Único: 7260-76.2018.811.0015 

Código: 326328, a qual foi distribuída para a Segunda Vara da Comarca de 

Sinop-MT para a Oitiva das testemunhas MÁRCIO CAVALCANTE PAULO 

MARCELO WINTER. Bem como, via Sistema, ao Membro do Ministério 

Público para o mesmo fim, nos termos do Art. 234 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 76761 Nr: 1046-25.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera,nos termos da 

Legislação Vigente e do art. 482, VI da CNGC, inpulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, via DJE, para que, 

no prazo lega, se manifeste nos autos, conforme determinado na decisão 

de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77379 Nr: 28-32.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMIRA VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera,nos termos da 

Legislação Vigente e do art. 482, VI da CNGC, inpulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, via DJE, para que, 

no prazo lega, se manifeste nos autos, conforme determinado na decisão 

de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80317 Nr: 1462-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA DA SILVA ME, EDNA 

APARECIDA DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera,nos termos da 

Legislação Vigente e do art. 482, VI da CNGC, inpulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, via DJE, para que, 

no prazo lega, se manifeste nos autos, conforme determinado na decisão 

de ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80079 Nr: 1365-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1207 e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, 

no referido prazo, ainda deverá promover o pagamento da diligência 

realizada pelo meirinho, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 

site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83271 Nr: 638-14.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MORAIS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da Parte Autora, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o laudo 

pericial juntado à ref. 21, conforme determinado à ref. 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83165 Nr: 928-78.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA FERREIRA DA SILVA LTDA ME, JONAS 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado das Partes, via DJE, 

acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 16:30 horas, devendo as partes comparecerem à referida 

solenidade devidamente acompanhadas de seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76827 Nr: 1080-97.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI KLOCK ME, SUELI KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera,nos termos da 

Legislação Vigente e do art. 482, VI da CNGC, inpulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, via DJE, para que 

indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme determinado na decisão de ref. 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85846 Nr: 2182-86.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI, MARIELI POTULSKI, 

ORLANDO JOSÉ POTULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676, PRISCILLA AKEMI OSHIRO - 

OAB:SP-304.931, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) das Partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registra-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada, 
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nos termos da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73564 Nr: 1047-44.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as devoluções das correspondências de ref. 88 e 89, pela 

Empresa de Correios e Telégrafos - ECT com as informações "endereço 

insuficiente", nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 2075-08.2018.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS RIBEIRO 

LTDA, NELSON RIBEIRO DA SILVA, ROSIMERI ALBRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão lavrada à ref. 10, pela Sra. Oficiala de 

Justiça, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1.209 

ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77979 Nr: 266-51.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça à ref. 33, nos 

termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, via DJE, 

para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80165 Nr: 1412-30.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESDA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1207 e Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, 

no referido prazo, ainda deverá promover o pagamento da diligência 

realizada pelo meirinho, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 

site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 959-64.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CARLOS BORGES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZILENE PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 13:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90479 Nr: 1844-78.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SOFIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Luiz W Fernandes - 

OAB:OAB/PR 17.964, Everton Diego Giessler - OAB:OAB /PR 74.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 15, 

nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, 

via DJE, para, no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena 

da devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90440 Nr: 1820-50.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90236 Nr: 1683-68.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 15:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 1913-13.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90527 Nr: 1871-61.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89822 Nr: 1462-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 13:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90626 Nr: 1929-64.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDLR, EGDLR, JDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90543 Nr: 1883-75.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90116 Nr: 1610-96.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Terezinha Gaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidmar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87928 Nr: 373-27.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90459 Nr: 1823-05.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 16:00 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado. Bem como para que, no prazo legal, apresente o endereço 

completo do Requerido possibilitando assim o cumprimento efetivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90838 Nr: 2047-40.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAKB, MLSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2019, às 14:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90151 Nr: 1638-64.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 15:30 horas, devendo a parte Requerente 

comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76742 Nr: 1029-86.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BERNARDO GEHLEN - ME, 

MARIA APARECIDA BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Intimação expedido à ref. 33, conforme disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 1040-52.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA NAZÁRIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 234, 482, VI ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vista ao 

Procurador da Fazenda Pública do Município de Itaúba-MT, para no prazo 

de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito, ante o decurso de 

prazo certificado à ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81353 Nr: 94-75.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FOLHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de decurso lavrada à ref. 64, nos termos da 

Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, 

via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81715 Nr: 302-59.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DESTRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de decurso de prazo lavrada à ref. 17, nos 

termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção, conforme determinado na decisão de 

ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79442 Nr: 960-20.2016.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLN, HHNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESSICA LORCA STRAPAZZON - 

OAB:20249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de decurso lavrada à ref. 29, nos termos da 

Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada da Parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção, conforme determinado na decisão de ref.10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81243 Nr: 21-06.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 234, 482, VI ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Procurador da 

Fazenda Pública do Município de Nova Santa Helena-MT, via DJE, para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito, ante o decurso de prazo 

certificado à ref. 22.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 115-22.2015.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016- CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito ante decurso de prazo certificado 

à ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81244 Nr: 22-88.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 234, 482, VI ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o Procurador 

da Fazenda Pública do Município de Nova Santa Helena-MT para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito, ante o decurso de prazo 

certificado à ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81019 Nr: 1603-75.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO TADEU GRIMAS, LUIS FERNANDO 

TADEU GRIMAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES FATIMA MATHEUS, ALGEU 

KONECHEFF, SÃO MATHEUS IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED MAYLON RIBEIRO - 

OAB:16966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de decurso de prazo lavrada à ref. 41, nos 

termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar, o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo legal requerer o que entender de 

direito.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10520 Nr: 24-52.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 12 de junho de 2019 às 14hr00min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36749 Nr: 129-19.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 12 de junho de 2019 às 14hr30min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13127 Nr: 423-13.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, DFdS, MPCdS, JdS, JMdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847, Dejalma Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 30 de abril de 2019 às 17hr00min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13124 Nr: 420-58.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, EVSJ, AAdCF, JMdCS, ARV, AEN, VBdS, 
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GIdS, CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP, 

Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 30 de abril de 2019 às 16hr30min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39849 Nr: 1476-87.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dias Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 12 de junho de 2019 às 13hr00min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 610-45.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE MANOEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ijair Antonio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 12 de junho de 2019 às 13hr30min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52389 Nr: 2896-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo da Silva, Junio Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 13 de novembro de 2019 às 10hr30min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1115-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 13 de novembro de 2019 às 10hr00min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47203 Nr: 2808-55.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a participação do Promotor de Justiça atuante nesta 

Comarca no dia 06 de novembro de 2018, que participará de reunião da 

Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção – CEC, considerando 

ser imprescindível a participação do membro ministerial na solenidade 

marcada na referida data, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência, 

redesignando-a para o dia 30 de abril de 2019 às 15hr00min.

Cumpra-se às formalidades necessárias para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11112 Nr: 611-74.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glodimar Piccinim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA, Albeto Zana Portela, VILMA SANTIN PORTELA, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu Welter 

Giraldes, SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A, FABIO MARTINS PEREIRA - OAB:29505, Michell José 

Giraldes Portela - OAB:10081/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT, Sandro Roberto de Campos - OAB:3145-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADAS as partes requerentes para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias , o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 20.626,10 (vinte mil seiscentos e vinte e seis reais e dez centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. decisão de folhas 88/89, este valor, 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 10.394,60 (dez mil trezentos e 

noventa e quatro reais e sessenta centavos)para recolhimento da guia de 

custas e R$ 10.231,50 (dez mil duzentos e trinta e um rais e cinquenta 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar a Guia devidamente paga 

a central de arrecadação e arquivamento da comarca de Itiquira-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52916 Nr: 3180-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT e cumula com esta, verifico a necessidade de readequação de 

pauta nesta comarca, motivo pelo qual redesigno a audiência para o dia 19 

de junho de 2019 às 14hr00min, procedam-se com as formalidades legais 

para realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52389 Nr: 2896-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo da Silva, Junio Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Verifico que o despacho retro constou erroneamente que a audiência se 

realizará no ano de 2019, de modo que corrijo o erro de ofício para 

constar que a audiência designada se realizará no dia 13 de novembro de 

2018 às 10hr30min.

No mais, cumpram-se as determinações do despacho anterior, expedindo 

o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1115-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Verifico que o despacho retro constou erroneamente que a audiência se 

realizará no ano de 2019, de modo que corrijo o erro de ofício para 

constar que a audiência designada se realizará no dia 13 de novembro de 

2018 às 10hr00min.

No mais, cumpram-se as determinações do despacho anterior, expedindo 

o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12313 Nr: 587-12.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O

 Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, incisos I e II, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 210 (duzentos e dez) dias trabalhados 

pelo recuperando e 96 (noventa e seis) horas de estudos, remindo ao 

todo de sua pena 78 (setenta e oito) dias, os quais devem ser 

considerados como pena cumprida para todos os efeitos, inclusive para 

progressão, a teor do que dispõe o artigo 128 da LEP.Proceda-se com 

nova realização de cálculo de pena, levando em consideração os dias 

aqui remidos, em seguida, dê ciência ao Ministério Público e à defesa, 

enviando cópia do cálculo ao recuperando e ao Diretor da Cadeia 

Pública.No mais, aguardem-se os autos em Secretaria até data próxima 

para progressão de regime ou em caso de ser feito novos requerimentos 

n o s  a u t o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 05 de novembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51708 Nr: 2509-44.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rilmo Morais de mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Nascimento 

Areco - OAB:24797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao DJE: "Vistos em correição. Levando-se em consideração a ausência 

de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o Dr. Carlos Henrique 

Nascimento Areco, inscrito na OAB/MT sob o nº 24.797/O, para patrocinar 

os interesses da requerente. Consigno que os honorários advocatícios 

serão arbitrados em momento oportuno. Intime-se o advogado nomeado, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando os 

herdeiros do “de cujus” para comporem o polo passivo da ação. 

Cumpra-se com eficiência o necessário."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1054-83.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Marcello Mark de Freitas - OAB:15.143-MT

 Código 32515

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 99, nomeio o Dr. Bruno de Castro 

Silveira, inscrito na OAB/MT sob o nº 16.257, para patrocinar os 

interesses do reeducando. Consigno que os honorários advocatícios 

serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9371 Nr: 201-50.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Idê Carvalho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 9371.

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos às fls. 150/151, a parte Exequente 

informa o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, 

requer a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5749 Nr: 1416-66.2005.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelcina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - MD: Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 Código 5749.

Vistos em correição.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Zelcina Ferreira 

de Souza, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Em síntese, alega que houve omissão e contradição na decisão de fls. 

221, tendo em vista que este juízo julgou extinto o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. Porém, no mérito não assiste razão ao 

embargante.

 Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil.

 In casu, inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão na decisão de fls. 221, tendo em vista que este juízo às fls. 211 

determinou que o procurador da parte autora juntasse aos autos 

procuração atualizada e com firma reconhecida em cartório, tendo em 

vista que trata-se de ação de pensão por morte, que já esta em trâmite a 

tempo considerável, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, III e IV, do CPC.

A parte autora aportou aos autos, uma procuração datada de 16/09/2005. 

Portanto, não cumpriu a determinação judicial anterior.

 Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual mantenho a decisão atacada (fls. 221) 

pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5585 Nr: 1269-40.2005.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Irineu Oliveira da 

Conceição - OAB:

 CÓDIGO N.º 5585.

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerente Antônio 

Joaquim Santana, visando suprir contradição da sentença proferida às fls. 

162/163.

 Alega, em apertada síntese, que na r. sentença houve contradição ao 

determinar a data início do benefício na data de 21/03/2017, sendo o 

correto seria a data de citação do INSS qual seja 26/01/2006.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do recurso, razão pela qual, 

RECEBO o presente.

Razão assiste à requerente quanto à contradição alegada, devendo ser 

ACOLHIDO em parte o recurso.

Verifica-se que houve contradição na r. sentença, tendo em vista que em 

sua parte dispositiva determinou a como início do benefício a data do 

indeferimento do requerimento administrativo, qual seja 21/03/2017, sendo 

que a data correta é a data de entrada do requerimento administrativo, 

qual seja 23/11/2016.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, 

ACOLHENDO-OS EM PARTE, para retificar à r. sentença de fls. 162/163, 

suprimindo, desta forma, a contradição existente, passando a parte com a 

contradição ter o seguinte teor:

“A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome do Segurado: ANTÔNIO JOAQUIM SANTANA.

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.

3. Renda mensal inicial: Salário mínimo.

4. Data do início do benefício: 23/11/2016, data do requerimento 

administrativo, conforme artigo 43, §1º, alínea “b” da Lei nº 8.213/91.”

Mantenho as demais determinações exaradas às fls.162/163, devendo a 

mesma ser cumprida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47656 Nr: 223-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INÁCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Joaquim Inacio Mendes, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-04.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 22/11/2018, às 10:00 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 437-97.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany do Carmo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À Secretaria para que contate o filho da parte Autora (Sr Irinei), via 

telefone informado nos autos, para que informe o endereço atualizado de 

sua genitora e/ou para que declare se foi efetivado o repasse do valor 

pertencente à sua genitora.

Fornecido o endereço da parte Autora, INTIME-A dando ciência da 

disponibilização do numerário a seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14778 Nr: 591-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, nos termos da legislação acima referida, somente a viúva, na 

qualidade de beneficiária da pensão, poderá ser habilitada para receber a 

importância não recebida em vida pelo segurado. Desta forma, com fulcro 

no art. 112 c/c art. 16, ambos da Lei nº 8.213/91, DECLARO HABILITADA 

nos presentes autos a srª LUZIA MARIA RODRIGUES DA HORA, viúva, em 

substituição ao falecido Romildo da Hora. Remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para que altere o polo ativo da demanda no Sistema 

Apolo e na capa dos autos, cadastrando-se a habilitante. Preclusa a 

presente decisão, INTIME-SE o Executado por meio de seu representante 

legal, para, querendo, concordar com a memória de cálculo (fls. 135/136) 

ou, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR A 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 535, do CPC.Na forma do art. 535, §3º, do 

CPC, não havendo impugnação ou julgada improcedente, EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou 

precatório expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 

manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório) e remessa ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1. (...) na forma do art. 535, §4º, do CPC.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Com a informação de pagamento 

da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que 

requeira o que entender de direito. Não havendo impugnação, não serão 

devidos honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 85, §7º, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 413-35.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Moreira dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte Exequente concordou expressamente com a 

impugnação apresentada, reconhecendo a procedência da demanda, 

JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC.Preclusa a presente decisão, atendendo-se as disposições contidas 

no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se os valores das planilhas 

apresentada pelo Impugnante/executado, através do sistema e-PrecWeb, 

remetendo-se, caso necessário, os autos ao arquivo provisório, até que 

seja noticiado o pagamento dos valores requisitados.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Sobre a RPV ou precatório 

expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 
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manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, 

nos termos da Resolução Presi. 32 do TRF1. Com a chegada da 

informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à 

parte exequente, para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 591-18.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAD, Simone Faustino Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32610 Nr: 1491-64.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13739 Nr: 748-59.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 218, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, independentemente de intimação da 

parte adversa, haja vista que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro 

Humberto Martins, revogou o Provimento nº 68, do CNJ.

Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 216

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 860-57.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Alves Dias, Angela Maria da Conceição Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manfredi Cilento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Nos termos do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho a 

justificativa apresentada pela parte autora (fls. 127/128), ao passo que 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 19 de FEVEREIRO de 

2019, às 15h00.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se o teor 

da determinação anterior em relação à intimação das partes.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 572-41.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aranildes Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes transigiram no 

curso da demanda e o acordo homologado perante o Tribunal Regional da 

1ª Região transitou em julgado (fls. 131).

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pela parte Autora às fls. 136. 

Assim, em consonância com as disposições contidas no artigo 535, §3º, 

do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e 

Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, observando-se os valores ajustados no acordo homologado 
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perante o TRF, através do sistema e-PrecWeb, remetendo-se, caso 

necessário, os autos ao arquivo provisório, até que seja noticiado o 

pagamento dos valores requisitados.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Sobre a RPV ou precatório expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do 

Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi. 32 do TRF1.

 Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15107 Nr: 921-49.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmyra Xavier Nifossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32784 Nr: 107-32.2014.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando que os recursos interpostos nos autos contra a sentença 

de fls. 470/489 foram julgados, com provimento do recurso ministerial e 

parcial provimento do recurso da defesa, do que resultou a fixação do 

regime fechado para início de cumprimento da pena infligida e a 

readequação da pena-base para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, 

mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, conforme se 

verifica no v. acórdão de fls. 656/670 dos autos, que transitou em julgado 

em 30/04/2018 (fls. 703 v°), DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido de cumprir integralmente as 

determinações constantes da sentença de fls. 470/489 dos autos.

No mais, considerando que foi fixado regime inicial fechado para 

cumprimento da reprimenda, DETERMINO a imediata expedição do 

mandado de prisão em desfavor do acusado Fabricio Rodrigues, 

devidamente qualificado nos autos, devendo a Secretaria tomar as 

providências necessárias para o cadastramento do referido mandado de 

prisão no sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.

Por fim, após o efetivo cumprimento da sentença, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32367 Nr: 1233-54.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 CITE-SE o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 

690 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

pedido de HABILITAÇÃO DE HERDEIROS formulado às fls. 185/189.

 Na mesma oportunidade, por economia e celeridade processual, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Sobrevindo as manifestações ou decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31047 Nr: 907-31.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 826-19.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozina Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 1019-97.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Augusta Simão de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7563 Nr: 2408-64.2005.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA ANGÉLICA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a Secretaria averigue novamente no sistema informatizado 

PEA, se há documento pendente de juntada.

Se não houver, reitere-se a intimação da parte Executada, por 

carga/remessa dos autos, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, para que 

apresente justificativas e se for o caso apresente novamente a 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33217 Nr: 529-07.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram acostados os 

documentos dos herdeiros que pretendem habilitação nos autos, com o 

escopo de receberem as parcelas atrasadas do benefício de pensão por 

morte a que fazia jus a falecida Conceição Gomes.

As herdeiras Maria Marcelina da Glória Martins Depoli e Gloriangela 

Geovania da Glória Rodrigues outorgaram procuração pública a Sebastião 

Gomes Pinto (fls. 145/146 e 150/151). Ocorre que referida procuração foi 

outorgada em 24/04/2014, com poderes específicos para representá-las 

no inventário e arrolamento dos bens deixados pelo de cujus Joaquim 

Marcelino Pinto, de modo que não serve para representação neste 

processo.

Assim, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder à regular representação processual em relação às herdeiras 

Maria Marcelina da Glória Martins Depoli e Gloriangela Geovania da Glória 

Rodrigues.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33123 Nr: 439-96.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte Exequente concordou expressamente com a 

impugnação apresentada, reconhecendo a procedência da demanda, 

JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC.Preclusa a presente decisão, atendendo-se as disposições contidas 

no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se os valores ajustados no 

acordo homologado perante o TRF, através do sistema e-PrecWeb, 

remetendo-se, caso necessário, os autos ao arquivo provisório, até que 

seja noticiado o pagamento dos valores requisitados.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 
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sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Sobre a RPV ou precatório 

expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 

manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, 

nos termos da Resolução Presi. 32 do TRF1. Com a chegada da 

informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à 

parte exequente, para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31490 Nr: 261-84.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Correa Valim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32415 Nr: 1288-05.2013.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:OAB/MT 12.981, Conrado Agostini Machado - OAB:16637-O, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Ronaldo Nogueira 

Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Visto.

INTIME-SE a parte Requerida, por seu advogado constituído, via DJe, para 

se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela parte 

Autora (fls. 403), no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

COLHA-SE parecer ministerial.

 Após, VOLVAM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 126-09.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:4243

 Vistos

 Tendo em vista que o Juízo Deprecado determinou a devolução da 

missiva desde o dia 03/10/2018, conforme consulta realizada no sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, DETERMINO que a 

Secretaria empreenda as diligências necessárias para sua juntada ao 

feito.

Com o aporte da missiva aos autos, INTIME-SE a Defesa Técnica para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30841 Nr: 684-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Xisto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Visto.

Diante da inexistência de bens penhoráveis, DEFIRO o requerimento 

formulado pela parte exequente às fls. 87, de modo que, SUSPENDO a 

execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do § 1°, do artigo 921 do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo de suspensão, não sendo localizados bens 

passíveis de constrição, proceda-se ao ARQUIVAMENTO do feito, sem 

prejuízo de eventual desarquivamento se, a qualquer tempo, forem 

encontrados bens penhoráveis, passando a correr a prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §§2º, 3º e 4º).

Anote-se o prazo de suspensão e eventual arquivamento, com as 

respectivas datas na capa dos autos e no sistema apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8117 Nr: 354-91.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia do Nascimento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 290, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 
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vinculado aos presentes autos.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, independentemente de intimação da 

parte adversa, haja vista que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro 

Humberto Martins, revogou o Provimento nº 68, do CNJ.

Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 289.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1426-69.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Monteiro da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

De proêmio, considerando que não houve liquidação da sentença/acórdão, 

INDEFIRO o requerimento de fls. 108.

INTIME-SE a parte Autora, por sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 1516-77.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Maria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por 

LINDALVA MARIA BARBOSA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório (fls. 138 e 149), tendo o exequente pugnado 

pela expedição de alvará de levantamento, informando a conta para 

transferência.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial 

(COREJ) do TRF da 1ª Região, acostados às fls. 138 e 149, noticiando o 

efetivo pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatório, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos em prol dos favorecidos nas respectivas requisições. 

Saliento que o valor pertencente à parte autora já fora devida pago (fls. 

147), de modo que é devido apenas o valor referente aos honorários 

sucumbenciais.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do art. 450, caput, 

CNCG.

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, DETERMINO que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Ressalto, todavia, que o alvará deverá ser expedido imediatamente, 

independentemente da efetivação da comunicação à parte (§4º, do art. 

450, CNGC), ou de intimação da parte adversa, haja vista que o 

Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, revogou o 

Provimento nº 68, do CNJ.

Torna-se dispensável a apresentação de prestação de contas, vez que o 

valor somente será liberado ao advogado constituído com poderes para 

receber e dar quitação e restando comprovado nos autos que o alvará foi 

expedido em seu nome, a ele compete a responsabilidade pelo repasse da 

quantia recebida ao constituinte. Caso isso não ocorra, o outorgante 

poderá se socorrer das vias ordinárias.

Noutro vértice, tendo o próprio exequente comunicado que o executado 

satisfez o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30359 Nr: 174-65.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dosualdo Distribuidora de Bebidas Ltda., Sul 

América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa

Ascaranha Barbosa - OAB:13.245-A, Wagner Leite da Costa Pintos 

- OAB:OAB/MT 12.829

 Vistos.

Em atendimento à manifestação do perito nomeado, DETERMINO a 

intimação da parte Autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

de 30 (trinta) dias, acoste aos autos os exames complementares 

solicitados pelo digno perito às fls. 272.

Com a juntada dos exames complementares, INTIME-SE o perito para que 

no prazo de 15 (quinze) dias entregue o laudo pericial em juízo.

Diversamente, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo e voltem os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 562-94.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 
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Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF1.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 1342-10.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Eduardo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para se manifestar sobre a certidão 

de fls. 221.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31825 Nr: 633-33.2013.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT, Enércia Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Douglas Henrique dos Santos Silva - OAB:14.696-0, DOUGLAS 

HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de devidamente intimada 

para se manifestar acerca da certidão de fls. 70, a parte autora não 

promoveu o regular andamento do feito (fls. 285).

Isso posto, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, e por seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito e 

arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15385 Nr: 1199-50.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado, conforme 

comprovante de levantamento dos alvarás eletrônicos (fls. 193 e 221), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. Sem 

custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33346 Nr: 644-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte Exequente concordou expressamente com a 

impugnação apresentada, reconhecendo a procedência da demanda, 

JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC.Preclusa a presente decisão, atendendo-se as disposições contidas 

no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se os valores ajustados no 

acordo homologado perante o TRF, através do sistema e-PrecWeb, 

remetendo-se, caso necessário, os autos ao arquivo provisório, até que 

seja noticiado o pagamento dos valores requisitados.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Sobre a RPV ou precatório 

expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 

manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, 

nos termos da Resolução Presi. 32 do TRF1. Com a chegada da 

informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à 

parte exequente, para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 466-79.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 686 de 860



Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF1.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8820 Nr: 926-47.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedimar Braz Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 182, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos em nome do advogado favorecido na RPV.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, independentemente de intimação da 

parte adversa, haja vista que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro 

Humberto Martins, revogou o Provimento nº 68, do CNJ.

Cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 175.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30480 Nr: 299-33.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino de Assis Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 É de conhecimento deste Juízo que a parte autora, Sr. NATALINO DE 

ASSIS ROCHA (fls. 100-v), veio a óbito no dia 09/09/2018, conforme se 

extrai da certidão acostada aos autos de inventário registrado sob o nº 

2331-98.2018.811.0047, código 50512.

 Sendo assim, necessária a regularização da representação processual, 

nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

Para tanto, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias, “ex vi” do art. 313, inciso I, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, para as providências cabíveis, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para que fique ciente da 

presente decisão e, no prazo acima citado, apresente cópia da certidão de 

óbito e requerimento de habilitação dos sucessores, se for o caso, 

consoante redação do art. 688, inciso II, do CPC.

 Requerida a habilitação, CITE-SE o INSS, nos termos do art. 690, do CPC.

Com a inércia da parte requerente ou com a resposta da Autarquia 

requerida, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14096 Nr: 1108-91.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica "Rainha da Paz"- FCARP - OAB:

 Visto.

ABRA-SE vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da 

devolução da missiva.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30301 Nr: 113-10.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 128, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos.

 EXPEÇA-SE alvará de levantamento, independentemente de intimação da 

parte adversa, haja vista que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro 

Humberto Martins, revogou o Provimento nº 68, do CNJ.

Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 126.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32540 Nr: 1419-77.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lino Calixto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Em consonância com a manifestação ministerial de fls. 100/101, INTIME-SE 

o reeducando para cumprir o restante da pena que lhe foi infligida ou seja, 

comparecer em juízo por mais 03 (três) meses.

Vindo aos autos os informes de cumprimento integral da pena, ABRA-SE 

vista ao Ministério Público, após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12036 Nr: 336-65.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar José Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o ofício da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 

1ª Região, acostado às fls. 188, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários 

sucumbenciais, DEFIRO o requerimento para levantamento do valor 

vinculado aos presentes autos.

 Cumprido o expediente retro, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até que sobrevenha ao feito a 

informação do pagamento do precatório expedido às fls. 184.

 Com a chegada do ofício noticiando o pagamento do precatório, 

DESARQUIVEM-SE os autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, 

para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32632 Nr: 1514-10.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Neres de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte Exequente concordou expressamente com a 

impugnação apresentada, reconhecendo a procedência da demanda, 

JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC.Preclusa a presente decisão, atendendo-se as disposições contidas 

no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se os valores ajustados no 

acordo homologado perante o TRF, através do sistema e-PrecWeb, 

remetendo-se, caso necessário, os autos ao arquivo provisório, até que 

seja noticiado o pagamento dos valores requisitados.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Sobre a RPV ou precatório 

expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 

manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, 

nos termos da Resolução Presi. 32 do TRF1. Com a chegada da 

informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à 

parte exequente, para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 1019-34.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada em agosto de 

2011, pelo rito da coerção pessoal, sendo o Executado citado por edital e 

decretada a sua prisão civil, todavia, verifica-se que o mandado de prisão 

não foi cumprido até então, em face da inexistência de endereço do 

devedor.

Em face do longo decurso de prazo e por considerar que os Exequente já 

atingiram a maioridade, em consonância com a quota ministerial de fls. 61, 

DETERMINO a intimação dos Exequentes, por seu advogado via DJe, para 

no prazo de 15 (quinze) dias manifestar se ainda possui interesse na 

demanda, informando o endereço atualizado do Executado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Havendo manifestação de interesse na presente execução, REMETAM-SE 

os autos à Contadoria do Juízo, para a atualização do débito alimentar.

Em seguida, encaminhe-se o referido mandado à autoridade competente, 

para o cumprimento imediato, consignando-se o valor atualizado do débito 

alimentar e os endereços informados pelo Parquet (fls. 62).

Não havendo interesse no prosseguimento da lide, VOLTEM os autos 

conclusos para extinção da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30016 Nr: 1320-78.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 CITE-SE o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 

690 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

pedido de HABILITAÇÃO DE HERDEIROS formulado às fls. 158/161.

 Na mesma oportunidade, por economia e celeridade processual, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Sobrevindo as manifestações ou decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4927 Nr: 2-80.1999.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo de Miranda Costa, Gismundo 

Francisco da Costa, Gercino Rosa Eduardo, Sebastião Barbosa Ferreira, 

João Amaro, Fidelis de Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729/MT, Dainez Nogueira Moreira - OAB:5006, Gilmar Alves 

Ferreira - OAB:7092-B, Jair Franco de Carvalho - OAB:4129-B/MT, 

Mário Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B, Odário Greque Ferraz 

- OAB:4.170-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A, Sérgio Vieira 

Ramos - OAB:5012 - A

 Vistos

Tendo em vista que ainda não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos da súmula 415 do STJ, permanecendo inalterada a situação 

procedimental que determinou a decretação da prisão dos denunciados, 

CUMPRA-SE conforme requerido pela Presentante do Ministério Público às 

fls. 892 retro, EXPEDINDO-SE mandado de prisão via carta precatória aos 

endereços ali consignados.

 Na hipótese de não ser(em) localizado(s), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até que transcorra o prazo da prescrição ou eventual 

cumprimento do mandado de prisão.

 Sendo o(s) réu(s) encontrado(s), impulsione-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 688 de 860



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32114 Nr: 949-46.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geuza Aparecida Damas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF1.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30462 Nr: 281-12.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821, Felipe Ricardo Lucas Rosa - OAB:15896/MT

 Visto.

Considerando que o recurso de apelação interposto foi conhecido e 

recebeu parcial provimento para o fim de readequar a pena anteriormente 

imposta, conforme se verifica no v. acórdão de fls. 389/415 , com trânsito 

em julgado em 07/12/2017 (fls. 383), DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências necessárias para o integral cumprimento das determinações 

constantes da sentença de fls. 193/211 dos autos.

Por fim, após o efetivo cumprimento da sentença, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, nos termos do 

art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32154 Nr: 999-72.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artacir Cardoso de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF1.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30994 Nr: 845-88.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Silva Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 503-77.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bruno Reis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:

 Vistos.
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Considerando que o recurso de apelação foi conhecido e recebeu parcial 

provimento para o fim de readequar a pena anteriormente imposta, 

conforme se verifica no v. acórdão de fls. 237/243, com trânsito em 

julgado em 15/05/2018 (fls. 247), DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências necessárias para o cumprimento integral das determinações 

constantes da sentença de fls. 181/190 dos autos.

Por fim, após o efetivo cumprimento da sentença, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, nos termos do 

art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

INTIME-SE o sentenciado e seu defensor.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3713 Nr: 522-98.2003.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Steinle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando o teor da certidão de fls. 140, atestando que mesmo sendo 

intimada do retorno dos autos a parte Autora se manteve inerte, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, mediante as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7430 Nr: 2332-40.2005.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devaldo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos

Tendo em vista que ainda não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos da súmula 415 do STJ, permanecendo inalterada a situação 

procedimental que determinou a decretação da prisão dos denunciados, 

CUMPRA-SE conforme requerido pela Presentante do Ministério Público às 

fls. 371 retro, EXPEDINDO-SE carta precatória de CITAÇÃO e de 

cumprimento de mandado de prisão, observando-se os endereços ali 

informados. Faça-se constar que a sua inércia importará na nomeação de 

defensor dativo para consecução de tal mister e que caso não possua 

condições para contratação de causídico, deverá comparecer em cartório, 

ocasião em que lhe será designado defensor dativo (art. 396 ‘caput’ e art. 

396-A, § 2.º do CPP).

Em atenção à cota ministerial, RETIFIQUE-SE o nome do denunciado no 

capa dos autos e nos sistemas informatizados, bem como no mandado de 

prisão cadastrado no BNMP, fazendo constar o nome DEVAL DO 

NASCIMENTO.

Na hipótese de não ser(em) localizado(s), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até que transcorra o prazo da prescrição ou eventual 

cumprimento do mandado de prisão.

 Sendo o(s) réu(s) encontrado(s), impulsione-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30009 Nr: 1313-86.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Selestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15125 Nr: 939-70.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seluta da Silva Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 237-56.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Damião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado, conforme 

comprovante de levantamento dos alvarás eletrônicos (fls. 152/153), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. Sem 

custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33613 Nr: 876-40.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Antonio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos.

Tendo em vista a informação de que a exequente alterou seu domicílio no 

curso da ação, bem, ainda, o teor de todo o processado, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 1518-47.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilda Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por RONILDA 

GONÇALVES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento do crédito executado, conforme noticiado às fls. 

143/144, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos 

do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9208 Nr: 209-98.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcio Luiz de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

O denunciado apresentou resposta à acusação de forma genérica às 

imputações Ministeriais, não alegando preliminares, tampouco juntou 

documentos.

Não se vislumbra nesta fase processual qualquer hipótese de absolvição 

sumária prevista no art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08: “O juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Os fatos narrados na denúncia constituem crime e, no entanto, não foi 

produzida prova capaz de afastar essa circunstância, nesta fase 

processual.

 Diante do exposto e nos termos do art. 410 do CPP, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

13h30min.

Estando o réu preso, REQUISITE-SE sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.

Havendo testemunha e/ou vítima residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma 

do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 

3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a testemunha no endereço 

declinado pelas partes, advertindo-as, de que em caso de não 

comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão responder por 

crime de desobediência.

INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público, o acusado e, seus 

advogados, via DJE para comparecerem à solenidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32074 Nr: 904-42.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 365-47.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Distribuidora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sofia Alexandra 

Mascarenhas - OAB:7102-B

 (...) Tentada a intimação pessoal da parte autora, não se obteve êxito, 

tendo em vista a alteração de endereço sem comunicação nos autos, 

conforme certidão de fls. 426. Constata-se que a procuração judicial de 

fls. 16 e o substabelecimento de fls. 34 conferem aos causídicos poderes 

para receber, dar quitação e firmar compromisso.Dispõe o art. 450 da 

CNGC: “Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB. (...) § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” (grifo nosso)Nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.Estabelece o art. 25-A, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB): “Prescreve em cinco anos a ação de 

prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu 

cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10778 Nr: 211-34.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdL, IMBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luitt Conceição Ortega - 

OAB:10717/MT, MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - OAB:24798/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil, revogando-as a qualquer tempo caso inverídica as 

alegações de hipossuficiência.DETERMINO que os autos se processem em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, inciso II).Nos termos do art. 523 
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do CPC, CITE-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso 

não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via 

carta com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do 

débito apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente 

para que promova a atualização do débito com acréscimo da multa e dos 

honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E 

AVALIAÇÃO.Ainda, caso não efetuado o pagamento voluntário, emita-se 

certidão de inteiro teor da presente decisão e entregue-a à parte 

exequente para possibilitar o protesto junto ao Cartório de Protestos desta 

cidade, nos termos do artigo 517 do CPC, fazendo constar o valor 

atualizado da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento.Fica 

ciente o executado que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525).Em tempo, 

tendo em vista o teor da petição de fls. 31, DESTITUO a Defensora Dativa 

anteriormente nomeada. Em seu lugar, NOMEIO o advogado ARLES DIAS 

SILVA, inscrito na OAB/MT nº 15764, para patrocinar os interesses da 

parte exequente.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31121 Nr: 985-25.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMdSdS, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada em novembro 

de 2012, pelo rito da coerção pessoal.

 Verifica-se que foi expedido mandado de prisão, todavia não foi 

cumprido, em face da inexistência de endereço do executado.

Em razão do longo decurso de prazo, em consonância com a quota 

ministerial de fls. 62, DETERMINO a intimação pessoal da Exequente e/ou 

de sua representante legal, para manifestar se ainda possui interesse na 

demanda e informar o endereço atualizado do executado, devendo ser 

observado o endereço informado pelo Parquet às fls. 62-Vº.

 Havendo manifestação de interesse na presente execução, REMETAM-SE 

os autos à Contadoria do Juízo, para a atualização do débito alimentar.

Em seguida, CADASTRA-SE o mandado de prisão no BNMP, pelo prazo de 

06 (seis) meses, bem como encaminhe-se o referido mandado à 

autoridade competente, para o cumprimento imediato, consignando-se o 

valor atualizado do débito alimentar.

Não havendo interesse no prosseguimento da lide ou não sendo a 

exequente encontrada nos endereços informados pelo Ministério Público, 

VOLTEM os autos conclusos para extinção da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 304-21.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9281 Nr: 270-56.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por 

ELIZABETH RIBEIRO MENDES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, em que pese a parte autora não ter sido cientificada 

pessoalmente do levantamento dos valores depositados mediante alvará 

eletrônico em nome de seu patrono (fls. 221), tem-se que o advogado foi 

constituído com poderes específicos para receber e dar quitação. 

Ademais, acostou-se aos autos prestação de contas (fls. 220), trazendo 

aos autos recibo de pagamento assinado pela parte autora. Outrossim, 

seu cônjuge ficou ciente da transferência de valores. (fls. 223).

Assim, diante do adimplemento do crédito executado, conforme 

comprovante de levantamento dos alvarás eletrônicos (fls. 193 e 221), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8110 Nr: 347-02.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - Procuradora Federal - - OAB:OAB/MT 3.98

 Visto.

Verifica-se que a tutela jurisdicional foi efetivamente entregue às partes, 

inclusive, já foi declarada extinta a obrigação (fls. 187).

Assim, em que pese a parte autora não ter sido cientificada do 

levantamento dos valores depositados nos autos mediante alvará, tem-se 

que o advogado foi constituído com poderes específicos para receber e 

dar quitação, sendo, então, de sua responsabilidade o repasse da quantia 

pertencente ao constituinte. E, caso isso não ocorra, o Outorgante poderá 

se socorrer das vias ordinárias.

Dispõe o art. 450 da CNGC: “Os depósitos judiciais somente serão 

liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva 

Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou eletronicamente), em nome 

do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração outorgada a 

este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 

5º, § 2º do Estatuto da OAB. (...) § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” (grifo nosso)

Estabelece o art. 25-A, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB): “Prescreve em cinco anos a ação de 

prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu 

cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”.

Isto posto, INTIME-SE o Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento das 

diligências para que promova a devolução do mandado, no prazo de 48h 
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(quarenta e oito horas). Após, EXTRAIA-SE cópia dos autos a partir das 

fls. 187 e promova remessa à Diretoria do Foro para as providências 

cabíveis.

Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32133 Nr: 971-07.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemilda Mota do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca do inteiro teor da cota 

ministerial de fls. 189/190 dos autos, requerendo o que entender 

pertinente.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 948-27.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 153.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32730 Nr: 53-66.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Apolinário dos Reis, Penha Apolinario dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a concordância expressa da parte exequente (fls. 

184), HOMOLOGO os novos cálculos de liquidação apresentados pelo 

executado às fls. 179/181, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições 

contidas no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da 

Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de RPV e/ou PRECATÓRIO ao Tribunal 

Regional Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes dispostas 

Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual 

instituiu o sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb 

como meio oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda 

Pública, bem como os valores homologados às fls. 179/181.Anoto que a 

requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias separadas, 

sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do patrono, 

referente aos honorários sucumbenciais.Sobre a RPV ou precatório 

expedido, OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal.Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com 

manifestação favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, 

nos termos da Resolução Presi 32 do TRF1. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 1018-78.2013.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES, ZÉLIA FERREIRA 

PIRES, ANA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCEBIDES FERREIRA DE 

SOUZA, CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B, Núbia Fernanda Rodrigues Macedo - OAB:17.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 Vistos.

Considerando que a inventariante justificou sua inércia às fls. 113/114. 

Além disso, com o substabelecimento de poderes para novos advogados, 

o processo poderá seguir em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, MANTENHO Lucélia Ferreira Rodrigues no encargo de 

inventariante.

Noutro vértice, verifica-se que a inventariante manifestou interesse na 

realização de audiência para tentativa de solução consensual do conflito 

(princípio norteador da nova sistemática do Código de Processo Civil).

Deste modo, por ser possível a realização do ato conciliatório a qualquer 

momento (art. 139, inciso V, CPC), e que incumbe aos Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, estimular a solução 

consensual dos conflitos, DEFIRO a manifestação de fls. 113/114.

DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de março de 

2019, às 14h30, a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

INTIME-SE a inventariante através de seu advogado.

INTIMEM-SE todos os herdeiros, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC).

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC).

 Caso a audiência de conciliação/mediação restar exitosa, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, TORNEM-ME os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 943-05.2014.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas da Silva Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de pedido de requisição de informações formulado pela parte 

autora a fim de obter possíveis endereços da parte requerida.

 Tendo em vista que a parte autora demonstrou ter esgotado todos os 

meios disponíveis para averiguar o endereço da parte requerida, em 

consonância com o princípio da cooperação, DEFIRO o pedido de fls. 

96/97, para consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 
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(BACENJUD e INFONJUD), com o fim de obter o endereço da parte 

requerida, devendo ser observado os dados constantes na qualificação 

inicial.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados nos autos, proceda-se a citação nos termos do despacho 

inicial.

 Caso os endereços encontrados sejam idênticos aos que foram 

diligenciados, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, fornecendo endereço atualizado da parte requerida, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 804-53.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOMDS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:OAB/MT 12.981, Conrado Agostini Machado - OAB:16637-O, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo do Santos Neto - 

OAB:

 Vistos

 Tendo em vista que o feito envolve interesses de incapazes (art. 178, 

CPC), antes de apreciar o pedido de desistência da ação executória 

formulado às fls. 120, ABRA-SE vista ao Ministério Público para que 

requeira o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 31 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14514 Nr: 328-20.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Xapina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosÉ cediço que durante anos se arrastou perante os Tribunais 

Superiores a celeuma quanto à necessidade de apresentação de prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias para que a lide 

fosse configurada.Aludida discussão e a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, foi resolvida no RE 631.1240 no Supremo 

Tribunal Federal, julgado em 03/09/2014, se estabelecendo uma fórmula de 

transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos.“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. (...) 6. Quanto 

às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), 

sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 

em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido 

ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido 

administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já 

tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse 

em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se 

enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a 

sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a 

dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32442 Nr: 1316-70.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Amélia Gonçalves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Assoc. Congregação 

de Santa Catarina/Hospital Regional de Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maristela Reis Frizon - 

OAB:13.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:OAB/MT 13.522-B, Paulo Henrique Fanaia 

Viegas - OAB:OAB/MT 16.822

 Vistos

Infere-se dos autos, que o perito nomeado foi regularmente intimado para 

apresentar proposta de honorários, todavia, através de manifestação 

apócrifa (fls. 266), discordou dos valores dos honorários informados pelo 

Estado de Mato Grosso.

Em que pese a discordância do sr. Perito, a intimação tinha a finalidade de 

intimá-lo para apresentar proposta de honorários e não impugná-los, até 

porque estes não foram arbitrados ainda.

Assim, reitere-se a intimação do perito, salientando que deverá apresentar 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Na sequência, dê-se cumprimento às demais providências, observando-se 

a ordem cronológica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13349 Nr: 354-52.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30169 Nr: 1477-51.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 Vistos

Em respeito ao princípio do contraditório, INTIME-SE a parte exequente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do teor da 

petição de fls. 100/106, advertindo-se que o silêncio será considerado 

como anuência tácita, com a imediata liberação da restrição que recai sob 

o veículo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VOLTEM os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9233 Nr: 233-29.2007.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Ferreira Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que a sentença foi omissa no tocante aos honorários 

advocatícios devidos ao advogado nomeado para patrocinar a defesa do 

acusado e, como forma de dar suprimento à aludida omissão, acolho o 

pedido de fls. 149. Por conseguinte, ARBITRO honorários advocatícios em 

favor do advogado RONALDO NOGUEIRA MACHADO, inscrito na OAB/MT, 

nº 5311-B, no importe de 05 (cinco) URHs, em razão do trabalho realizado 

e das demais diretrizes do art. 85 do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

a respectiva certidão.

Cumpram-se as providências finais da sentença proferida nos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 22 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7518 Nr: 2377-44.2005.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Urias de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RECONHEÇO 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade 

retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 

todos do Código Penal e DECLARO extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS 

URIAS DE AGUIAR.Eventual pagamento de fiança deverá ser restituído ao 

sentenciado, devendo a Secretaria empreender as diligências necessárias 

para a liberação do valor. Desnecessária a intimação pessoal do 

denunciado acerca da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu 

defensor constituído via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 

980, § 4º).Dê-se ciência ao Ministério Público.COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos 

de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31362 Nr: 126-72.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a integralmente a decisão de fls. 150.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32336 Nr: 1202-34.2013.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levina Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Proceder à intimação do advogado Dr. Arles Dias Silva a respeito da 

decisão de fls. 179, cujo inteiro teor segue.

“Visto. DETERMINO a intimação do advogado indicado nas procurações de 

fls. 42/45 dos autos, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca dos documentos de fls. 170/171 e 173 dos autos, bem 

como acerca da petição de fls. 167.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.”

Jauru, 6 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30483 Nr: 302-85.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50922 Nr: 2515-54.2018.811.0047

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Magson Alves Figueira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA ajuizado 

por MAGSON FIGUEIRA SALES, distribuído incidentalmente, alegando 

excesso de prazo na formação da culpa.

Segundo dispõe o art. 704, da CNGC: “Ficam vedados a distribuição, o 

registro, a autuação e o cadastramento, no sistema informatizado, de 

requerimentos ou medidas incidentais que não devam ser processados em 

apenso aos autos principais, dos quais se destaca o seguinte rol 

exemplificativo: I – Varas Criminais: (...) b) relaxamento de prisão em 

flagrante; c) revogação de prisão preventiva ou temporária.”

Assim, diante da vedação acima, determino a REMESSA do feito ao 

Cartório Distribuidor para que providencie a baixa na distribuição, 

intimando-se o peticionante para o fazer via PEA no bojo do processo nº 

432-65.2018.811.0047, código 47262.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 2428-98.2018.811.0047

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FIGUEIREDO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a integralmente a decisão de fls. 23.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50785 Nr: 2448-89.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DIST DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

Edneia Aparecida Simarelli Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Cimarelli Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino a intimação da parte Requerente, para, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito, devendo sanar as irregularidades acima indicadas e 

promover, para tanto:1. a qualificação dos confinantes do imóvel 

usucapiendo para proceder à citação, juntando aos autos o comprovante 

de titularidade dos imóveis lindeiros, identificando os confinantes, o que 

dever se feito com a juntada de certidão de matrícula de cada bem.2. a 

certidão de matrícula do bem, completa e atualizada.Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49868 Nr: 1946-53.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO BARBOSA NETO, COMERCIAL 

VASCONCELOS – Comércio de produtos Alimentícios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRLA THANDRA MARTINS - 

OAB:19699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais causados 

em acidente de trânsito c/c danos Morais proposta por IVO DA SILVA 

PIRES, em face de SIMÃO BARBOSA NETO e COMERCIAL 

VASCONCELOS – Comércio de Produtora Alimentícios, todos qualificados 

nos autos.(...)– RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incidem as 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- Da Assistência Judiciária – 

DEFIRO a gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação do Requerentes de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do art. 

99, do CPC.- Da Audiência de Conciliação – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, e que a parte autora 

manifestou interesse m designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 15 horas, a ser realizada no Centro de Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se/Intime-se, o requerido 

para comparecer à audiência de conciliação designada, devendo constar 

no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 8º e 9º, do 

CPC.Com as comunicações feitas, ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Cientifique-o de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, 

contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar 

desinteresse no acordo (art. 335 do CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu defensor, para comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42633 Nr: 103-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Rafael 

Medeiros da Silva, Maikon Vinicius Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:MT0015351O

 Vistos.

Tendo em vista que o advogado nomeado para patrocinar a defesa dos 

denunciados, apesar de ter sido regularmente intimado não se manifestou 

nos autos (fls. 296), DESTITUO-O do “múnus público” que lhe foi conferido 

e, por corolário, NOMEIO o douto advogado Dr. MARCO AURÉLIO 

FERNANDES RIBEIRO, inscrito na OAB/MT 21787, para patrocinar a defesa 

dos acusados.

INTIME-SE pessoalmente o defensor acima nomeado para manifestar-se 

acerca da nomeação, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, bem como 

acompanhar o processo até o deslinde, quando lhe será arbitrado 

honorários advocatícios, nos termos da Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT.

 Apresentada a defesa com arguição de preliminar ou juntada de 

documentos, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para a análise de eventual hipótese 

de absolvição sumária – art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora 

para a audiência – art. 399 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50846 Nr: 2473-05.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosCuida-se de ação de cobrança c/c Indenização por dano material, 

lucros cessantes e danos morais, ajuizada por GENESMAR SILVA DA 

CUNHA JUNIOR, em face da empresa LIBERTY SEGURS S.A., ambos 

qualificados nos autos.(...)RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não 

incidem as hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- Da aplicação do 

CDC -Com fundamento nos Arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, (...) DESIGNO 

audiência de tentativa de conciliação/mediação para o dia 11 de fevereiro 

de 2019, às 14h30min., a ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania), desta comarca.- Citação -CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida, mediante carta com aviso de recebimento 

(art. 246, inciso I, do CPC), para comparecer à audiência de conciliação. 

(...)INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE para 

que compareçam a solenidade designada.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50884 Nr: 2494-78.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSI FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 
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- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de ação previdenciária para concessão de APOSETADORIA DE 

TRABALHADOR RURAL POR IDADE, ajuizada por NEUSI FERREIRA DE 

CARVALHO, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Em suma, a requerente alega que preenche os requisitos necessários 

para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/49 dos autos.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

- Do Recebimento da Inicial –

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319 do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do 

mesmo diploma legal.

- Da Assistência Judiciária –

 Diante dos documentos apresentados nos autos e da natureza da 

demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 

98 do Código Processo Civil.

 - Da Audiência de Conciliação/Mediação –

 Por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informou a desnecessidade de audiência de conciliação 

nos processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, deixo de designar audiência de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de trinta dias 

(CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de 

que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II).

 Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de novembro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7907 Nr: 206-09.2008.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MONTEIRO CALDAS, JAMDS, AJMDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em julgado da 

decisão no Recurso de Apelação interposto, o processo deve prosseguir 

nos termos do referido acórdão.

2. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o cumprimento da 

sentença, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 311 Nr: 96-59.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome do executado, conforme extrato anexado.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23272 Nr: 1332-21.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23251 Nr: 1311-45.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DOS REIS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em julgado da 

decisão no Recurso de Apelação interposto, o processo deve prosseguir 

nos termos do referido acórdão.

2. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o cumprimento da 

sentença, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 951-37.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 36 intime-se a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, com ou sem apresentação da contestação dê-se vista à parte 

autora para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 1739-85.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO HELENO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA, para conceder 

os benefícios da aposentadoria por invalidez à parte autora, MAURO 

HELENO DOS REIS, indicado e qualificado na petição inicial, nos termos do 

artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, 

bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 

14/06/2009, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente 

da data do indeferimento administrativo; e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.3.2. (...).5. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.3.6. P.R.I. Cumpra-se.3.7. Tópico síntese 

do julgado: a) nome do(a) segurado(a): MAURO HELENO DOS REIS; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) 

data de início do benefício – DIB: 16/06/2015 (data do indeferimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33379 Nr: 1868-27.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGL, AMRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos etc.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Em Ref: 128 foi informada a total quitação do débito, demandando o 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Expeça-se alvará de soltura do executado, se por outro motivo não 

estiver preso.

5. Ademais, cancelo a audiência designada em Ref: 118.

6. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

7. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26472 Nr: 313-09.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47895 Nr: 2865-39.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ACSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, cumpra-se, na forma ordenada, servindo a cópia da Carta de Ordem 

de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo ordenante.

Juscimeira-MT, 05 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11232 Nr: 881-98.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA OHARA LTDA, ODAIR JOSÉ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome do executado, conforme extrato anexado.

Defiro o pedido reto para que a presente execução seja suspensa pelo 

prazo d 18 (dezoito) meses, devendo ser remetida ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 601 Nr: 7-41.1995.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE DIESEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nélio Saraiva Pain - 

OAB:4245-A

 Vistos, etc.

1. Considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 

86/2014-CGJ, intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu 

procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2. Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) 

da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8829 Nr: 1159-70.2008.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENICE FARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de HELENICE FARIA DOS SANTOS, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada à parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de HELENICE FARIA DOS SANTOS, 

ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por HELENICE FARIA 

DOS SANTOS, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado 

à fl. 163 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo 

para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20935 Nr: 1033-15.2011.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CREUZA SANTOS LOPES, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora pugnou pela improcedência do 

presente incidente, vez que entende estarem corretos os cálculos 

trazidos pela exequente na inicial do cumprimento de sentença.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de CREUZA SANTOS LOPES, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, uma vez que a divergência de valores existe quanto a 

aplicação das taxas de juros para a correção dos valores executados, 

motivo pelo qual o presente incidente deve ser julga procedente.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por CREUZA SANTOS 

LOPES, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado às fls. 

233-vº e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo 

para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3839 Nr: 174-09.2005.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS PEREIRA, SILENE APARECIDA 

BERION PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO DE GOES, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELOS - OAB:9023, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS/6835, SAULO MORAES - OAB:4732

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 1975-71.2016.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O, HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - OAB:, 

SARAH NOBREGA ABREU - OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 70 intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 546-06.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por Maria Ferreira 

Bueno, já qualificada, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, 

em síntese, que na referida decisão houve material, uma vez que foi 

lançado equivocadamente o nome da requerente erroneamente.

2. Foi o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a omissão 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação dos itens “1 e 

3.1” do dispositivo da referida decisão, o qual passará a ter a seguinte 

redação:

“1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO manejados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em face de Maria Ferreira Bueno, 

sustentando, em síntese, haver excesso de execução.”

(...)

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS em face de Maria Ferreira Bueno, conforme fundamentação supra, 

homologando os cálculos apresentados pela parte embargante.

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 06 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-04.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 07/12/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60057 Nr: 914-65.2011.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 À Secretaria para que certifique se já houve manifestação das Fazendas 

Municipal, Estadual e Nacional nos autos, bem como para que informe se 

foi intimada a Procuradoria da União (AGU), conforme requerimento de fls. 

42; e resposta ao ofício de fls. 129.

Após, vistas ao MP para se manifestar sobre o acordo. Em seguida, 

voltem os autos conclusos.

 Marcelândia/MT, 05 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64072 Nr: 1035-88.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO GOTTSELIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:Vistos, etc.Trata-se de ação penal com a finalidade de 

apurar a responsabilidade criminal de Vitorino Gottselig pelos fatos 

enquadrados nos artigos 147 do CP c/c artigos 5º e 7º, I, da Lei 11.340/06 

e art. 12, da Lei 10.826/03, praticados em 2014.É o 

relatório.Decido.Conforme requerido pelo Ministério Público, o recebimento 

da denúncia ocorreu na data de 02 de março de 2015 (fls. 46) e o 

denunciado, caso condenado, o seria na pena mínima cominada aos fatos 

denunciados, totalizando 01 ano e 01 mês, considerando que é primário e 
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tem bons antecedentes. Ademais, o réu completará 70 anos em dezembro 

de 2018, o que reduz o prazo prescricional pela metade. Assim, o prazo 

prescricional teria ocorrido na data de 22 de março de 2017, conforme o 

previsto no art. 109, V, do CP, já estando prescrita a pretensão punitiva do 

estado pela prescrição retroativa quando o processo se encerrar.Desta 

forma, como as testemunhas não compareceram à presente solenidade, 

bem como a vítima passou mal e foi para o hospital, a audiência seria 

redesignada para abril/maio de 2019. Desta forma, não vejo interesse em 

continuar o processo, uma vez que, caso condenado já estaria prescrita a 

pretensão punitiva pela prescrição retroativa.Desta forma, EXTINGO A 

PUNIBILIDADE do DENUNCIADO Vitorino Gottselig pelos fatos narrados na 

denúncia, com fundamento nos artigos 109, V, c/c 110 e 115, todos do CP, 

na perspectiva antecipada ou virtual.Determino o encaminhamento da arma 

e munições apreendidas para o Exército, conforme o disposto no art. 25, 

da Lei 10.826/03.Determino a perda da fiança em favor da conta única do 

Judiciário.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.Saem os 

presentes intimados. Intime-se pessoalmente o acusado. Caso não seja 

encontrado, intime-o por edital.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 16h00min encerrasse o presente termo, que, depois de 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado. (...)Marcelândia/MT, 30 

de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61033 Nr: 1023-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.112, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 1237-36.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFBECL, VFB, MFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 36/36V), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61308 Nr: 6-37.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANGAI SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.43, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60230 Nr: 172-06.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDINE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 30 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 35 e seguintes;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 73-65.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.11, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60286 Nr: 234-46.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CID DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl. 138 dos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 701 de 860



Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43198 Nr: 634-36.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Consoante à manifestação à fl.327 dos autos, Defiro.

Destarte, citem-se os herdeiros para figurarem na lide, nos endereços 

fornecidos à fl. 328 (fl.335- procuração), bem como, efeituar o pagamento 

do débito descrito às fls.338/339.

Ademais, a secretaria para que cumpra as determinações às fls.323 no 

que couber.

 Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38267 Nr: 1706-92.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA R.D.V. LTDA, 

ADEMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.85, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62503 Nr: 1190-28.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 53, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46002 Nr: 1749-58.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE ALMEIDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl.61/62, no que tange à pesquisa de 

endereço do requerido pelo SIEL, BACENJUD E INFOJUD.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

 Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49533 Nr: 69-33.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL MADEIRAS LTDA - EPP, Elias da Silva 

Ferreira, RONIVALDO COSTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.60, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66854 Nr: 1125-62.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.64/65, tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 de abril de 2019, ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.07), bem como as 

requeridas pela defesa (fls.65), para comparecerem à audiência 

designada sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIME-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47398 Nr: 1188-97.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO ARCESTI RISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento à fl.137 dos autos.

Destarte, expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores 

descritos às fls.75 dos autos.

Contudo, intime-se a parte autora para que informe o número da conta da 

CEF para onde será realizada a transferência.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe e as baixas devidas.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61371 Nr: 69-62.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de ação de execução fiscal, promovida pelo Município de 

Marcelândia, em detrimento de Aparecido Pinto dos Santos.

 Conforme manifestação às fls. 79, o autor informa que celebrou acordo 

com a parte requerida, a qual reconheceu e confessou dever o montante 

de R$ 2.644,29 (Dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

nove centavos), o qual será pago em dez parcelas no valor de R$ 264,42 

(Duzentos e sessenta e quatro e quarenta e dois centavos), sendo a 

primeira parcela a vencer no dia 20/07/2018, e a última 20/04/2019, as 

quais serão pagas mediante boleto emitido junto a prefeitura de 

Marcelândia, conforme já demonstrado conforme primeiro pagamento à fl. 

82.

 No entanto, caso não haja o cumprimento acordado, o feito retornará ao 

seu trâmite normal pelos valores descritos e confessados (fl. 84), com 

custas e honorários da fase de execução, e com seus acréscimos legais 

(correção e juros legais), com o abate dos valores que tenham sido pagos 

e acrescido ao valor restante de multa.

 Ademais, cumprido o presente acordo, as partes dão-se por mutuamente 

quitadas, comprometendo-se a respeitar o quanto ora acordado entre si, 

após, reconhecem nada mais ser devido.

 Destarte, pugnam pela suspensão do feito até a quitação de todas as 

parcelas.

 Relatei.

 DECIDO

 Sendo as partes capazes e os direitos disponíveis, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre a exequente e os executados e SUSPENDO a execução 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

ano, devendo os autos ficar em arquivo provisório.

 Após este prazo, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

05 dias, sobre o cumprimento do acordo.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

 Marcelândia, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60100 Nr: 32-69.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8.659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em análise aos apontamentos e requerimentos consignados às fls. 94 e 

seguintes, fatos comprovados através dos extratos anexados ao petitório, 

DETERMINO intimação do advogado indicado para que se atente aos 

prazos para permanência do processo sob carga, consignando que, nova 

ocorrência, serão as tomadas medidas necessárias para aplicação de 

penalidades no que couber.

Quanto à manifestação à fl. 89, intime-se a parte autora para no prazo de 

10 (dez) dias manifestar, requerendo o que for de direito sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67964 Nr: 260-05.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SECATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

36;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70554 Nr: 1535-86.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO G. B. EIRELI - EPP, CLEYTON 

ROBERTO GARCIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pleito de fls.54/55, no que tange à pesquisa de endereço do(a) 

requerido(a) pelo INFOJUD, BACENJUD E SISTEMA SIEL.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

 Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

EXTINÇÃO.

 Em tempo, atente-se a secretaria para que as intimações sejam feitas em 

nome do advogado indicado à fl.55

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 2094-72.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWL, JSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Vista ao Ministério Público.

Marcelândia-MT, 29 outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43448 Nr: 865-63.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEMAR - INDUSTRIA E COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Humberto Souza Lima Falconi - OAB:PFN/MT 

1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.96, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48127 Nr: 1907-79.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYDAN JUNIOR & MIRANDA LTDA - ME, 

CASSIO CARDEZIN RAYDAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 76, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78045 Nr: 2053-08.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc(...) DECIDO.Defiro os benefícios da justiça gratuita 

requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis 

elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral 

dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a 

tutela pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até 

julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a análise da medida 

liminar para após a realização da perícia médica, fato que possibilitará a 

este Juízo, melhor instrução do processo.Outrossim, através do Ofício 

Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert.Assim, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. 

CARLOS ALBERTO XAVIER P. CASULA, devendo a parte autora se dirigir 

a Clinica Corpos, Marcelândia, para realização de perícia, a qual fica 

DESIGNADA para o dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 10HS00MIN. Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.ENCAMINHE-SE ao Senhor Perito as cópias da petição inicial, bem 

como, dos documentos de (fls. 27/40).Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013(...).APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para analise 

do pedido de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer 

no local, dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame 

pericial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 29 de 

outubro de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44619 Nr: 380-29.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI NORTE em face de 

DARCI JOSÉ WINTER.

À fl. 123, o representante legal do exequente veio aos autos informar que 

o executado efetuou o pagamento integral do debito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62910 Nr: 70-13.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.11, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 10 da Lei 

13.340/16.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 
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execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43156 Nr: 592-84.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIETMAR ROEDER MADEIRAS, DIETMAR 

ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.110, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF, c/c 

súmula 314.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61307 Nr: 5-52.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ARAPIRES LTDA, HELIO ALEXANDRE PIRES DE ARAÚJO, HÉLIO DELLA 

VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 71, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43947 Nr: 1352-33.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARIENSE LTDA - ME, 

Joaquim Manoel de Barros, Reginaldo José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 99, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77903 Nr: 2005-49.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas processuais ao final do processo.1)Designo 

audiência de conciliação para 21/11/2018, às 14h50min; 2)INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; 

3)CITE-SE a parte requerida para comparecimento. (...)Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação.Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 29 de outubro 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62059 Nr: 750-32.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECHRISTAN & NEVES LTDA - EPP, ANDRE 

LUIZ DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.55, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49534 Nr: 70-18.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COLOMBO MADEIRAS - EPP, LISEO 

ANTONIO COLOMBO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 705 de 860



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.58, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63040 Nr: 194-93.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS EIREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.32, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF, c/c 

súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 71-95.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALDO FRANGUELI BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.27, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 10 da Lei 

13.340/16.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78234 Nr: 2138-91.2018.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINHAL TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66562 Nr: 990-50.2015.811.0109

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS, MARIA ANA LUCIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos, etc.

Consubstanciado na manifestação à fl. 74, DEFIRO o requerimento no que 

tange a fixação de honorários e a expedição de certidão.

Destarte, em razão da nomeação do advogado dativo à fl. 62 e sua 

atuação no presente processo, arbitro seus honorários no importe de 10 

URH.

Porquanto, à secretaria para que expeça a respectiva certidão.

 JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo cumprimento das condições impostas 

em remissão.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 1483-95.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEIS & CARVALHO DOS SANTOS LTDA - ME, 

RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, CÉLIO THEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.70, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 119-83.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B
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 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 691-68.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75494 Nr: 690-83.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA, DORALICE VILAS 

BOAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de Ação de Execução Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Matogrossense - Sicredi em face de Abel Henrique Nogueira e Outra.

À fl. 40, a representante legal do exequente veio aos autos informar que 

requer a extinção do feito pelo cumprimento do acordo.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 63-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRES & HARRES LTDA - ME, MARCIO 

ANTONIO HARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 70, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49579 Nr: 115-22.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCELLOS NETO & CIA LTDA - 

EPP, Sebastião Marcellos Neto, Ricardo Augusto Marcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl. 79, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 146-13.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA em face de ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA.

À fl. 81/82, o representante legal do exequente veio aos autos informar 

que o executado efetuou o pagamento integral do debito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77949 Nr: 2026-25.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE 

COUTINHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.(...).Caso as partes executadas não sejam 

encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de penhora, bem 

como os executados deixem de cumprir o item 09 do presente despacho, 

diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da 

execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, 
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inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte exequente inerte, 

declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III 

do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja localizado os 

executados ou encontrado bens penhoráveis, determino o arquivamento 

dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) 

dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e 

e x t i n ç ã o  d a  e x e c u ç ã o . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48431 Nr: 256-75.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE REIS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.66, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 21-40.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROSKI & RUFFATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.83, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73393 Nr: 1451-51.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA VANESSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL ANTANIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos, etc.Considerando a declinação da nomeação (fl. 30) e por não ser 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Claudio Leme 

Antônio: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, Colíder/MT, fones: 

066-35412127 e 066-99962-8442, email: cla.adv@uol.com.br, para 

representar o réu Raquel Antaniela.Fixo honorários advocatícios em 08 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o munus público não caberão os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência ao advogado nomeado(...).Registre-se, também, que são 

obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada 

(artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.INTIME-SE o 

advogado nomeado para requerer o que for de direito e apresentar 

contestação.Após, façam-se os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo 

o necessário.Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72706 Nr: 1100-78.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Fiscal interposta por Município de 

Marcelândia/MT em face de Marcelo da Silva Santos (devedor principal) e 

Bento Junior Santos Sotarelli (devedor solidário).

Verifica-se às fls. 26/28 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução.

 Diante disso, a parte autora pugna pela homologação, bem como a 

suspensão da execução até o cumprimento dos termos do acordo ou 

descumprimento deste (fl.27) e, por conseguinte a suspensão do feito até 

o prazo final para adimplemento do valor, qual seja 15/02/2021

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

(15/02/2021), nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 1531-64.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Vívian Martins Melo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.66, pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da 
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LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, intime-se o exequente para retomar o 

curso da execução ou informar a quitação do tributo.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 752-70.2011.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

MARCOS MEURER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS (fls.158), lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 

90/92, ratificada pelo Egrégio Tribunal Federal às fls.138/145, que 

condenou o requerido/executado na obrigação de “concessão de auxílio 

acidente.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40223 Nr: 340-18.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER AUGUSTO DE ARRUDA E CIA LTDA, 

Cleber Augusto de Arruda, GILMAR DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Latterza de 

Oliveira - OAB:MT/8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.143, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 610-66.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Existe determinação judicial a cumprir. À Secretaria para ato de ofício.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 1169-57.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA, EDWAR JOÃO HARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.71, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF c/c 

Súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65466 Nr: 523-71.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA INÊS DA SILVA SOUZA STOLARSKI, 

NIVALDETE APARECIDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.65, no que tange a penhora via bacen jud em nome 

da executada Nivaldete Aparecida Alves da Silva. EFETIVE-SE o bloqueio 

nas contas do (a) executado(a) através do sistema BACEN-JUD, na 

quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida (fl.66-v). 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Destarte, quanto a requerimento de pesquisa de endereço da executada 

Sandra Inês da Silva Souza Stolarkli, DEFIRO, porquanto, seja a pesquisa 

realizada via INFOJUD, BACEN JUD E SISTEMA SIEL.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

 Sendo a intimação inexitosa, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de EXTINÇÃO.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 1775 Nr: 2-88.1999.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VILMAR ANGELI, Moacir Aparecido 

Martins, GILMAR FRANCISCO ANGELI, MARIA SUELI GONÇALVES 

MARTINS, EDÍLIA C. ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial, promovida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A, em detrimento de JOSÉ VILMAR ANGELI e outro.

 A exequente pugnou pela suspensão do feito, até o dia 27/12/2018.

 Destarte, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do artigo 921, inciso 

III do Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo executivo, 

pelo prazo requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43840 Nr: 1249-26.2007.811.0109

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFS, CBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, HOMOLOGO O DIVÓRCIO CONSENSUAL de Idevan 

Fernandes Savi e Cleuza Bergamim da Silva, julgo extinto, com resolução 

de mérito, nos termos art. 487, III, b, e, por conseguinte, declaro cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens.A cônjuge varoa voltará a usar o nome de Cleuza Bergamim da 

Silva.Quanto à guarda, visitas e alimentos, HOMOLOGO por sentença, com 

fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do CPC, nos termos do pedido 

inicial.CIÊNCIA ao Ministério Público. Decorrido trânsito em julgado, 

certifique-se. Após, expeça-se Mandado de Averbação ao Cartório do 

Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de 

Marcelândia/MT para que proceda às averbações e retificação 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se.Marcelândia/MT, 29 de outubro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 1242-58.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING VARIEDADES EIRELI EPP, JUCIANA 

ANGELI FISTAROL, ELIANE FATIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.25, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 7º, Lei Estadual 

nº8.672/2007.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 91-23.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIAem face de ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA.

À fl. 41/42, o representante legal do exequente veio aos autos informar 

que o executado efetuou o pagamento integral do debito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32141 Nr: 44-64.2004.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES, ROQUE 

WILLIANS VIOLA, JOÃO CARLOS HUNOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense _ SICREDI norte 

MT em face de João Carlos HUnoff e outros , para recebimento de crédito.

Destarte, em manifestação à fls. 130 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, em razão do adimplemento do débito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica que o executado 

quitou o débito objeto dos autos, e, por conseguinte, a exequente requer a 

extinção do feito e seu posterior arquivamento.

Assim, tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Condeno o executado em custas processuais e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Desnecessário o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62043 Nr: 735-63.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderli Maria da Silva Melo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.155, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF, c/c 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 710 de 860



súmula 314 do STJ.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito rafa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 1201-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM, DELIZA 

GABRIELY BENES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 598-13.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GABRIEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o requerido para manifestar em relação à certidão de fl. 118, no 

prazo legal, sob pena de decurso de prazo para apresentação de 

impugnação.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

INTIME-SE.

Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62065 Nr: 756-39.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ARAPIRES LTDA, HÉLIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO, HELIO 

ALEXANDRE PIRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.66, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 235-02.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TABIS, LUIZ FERNANDO MORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:MT-5.151-A

 Ex positis, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, VI, 

ambos do Código Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado 

NELSON TABIS, pelo crime descrito no artigo 121, parágrafo 3º, do Código 

Penal.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do item 7.16.1, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Solicite-se a devolução da 

carta precatória expedida.Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Marcelândia, 29 de outubro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60065 Nr: 922-42.2011.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às (fls. 110), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73182 Nr: 1336-30.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS, APdSC, BdSC, ACdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO.

Cite-se, consignando no respectivo mandado o endereço indicado à fl. 20.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73181 Nr: 1335-45.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS, APdSC, BdSC, ACdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se nos autos, através de certidão à fl.18, que o 

executado VANDERLEI CRUZ citado para pagar parcelas alimentares em 

atraso, bem como as que vencerem no curso do processo, não adimpliu e 

nem apresentou justificativa. Em manifestação, o Ministério Público pugnou 

pela atualização do débito e a decretação da prisão civil do executado 

(fl.19)É a síntese do necessário.DECIDO.Conforme se extrai dos autos, o 

executado intimado a efetuar o pagamento do débito oriundo de parcelas 

de pensão alimentícia, não adimpliu o débito, conforme comprovam as 

certidões anexas às fls.18.Por sua vez, o Parquet, em razão do não 

pagamento, pugna pela atualização do débito, bem como, prisão civil do 

executado. Destarte, ab initio, passo a decidir sobre o pleito de prisão civil 

do executado pelo não pagamento dos meses em atraso, pelos quais já foi 

devidamente citado. (...)Destarte, uma vez não demonstrado o pagamento 

das prestações alimentícias devidas, ACOLHO o requerimento do 

Ministério Público, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado VANDERLEI 

CRUZ, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) dias ou até 

que efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas.Com a 

urgência que caso requer, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial 

para atualização dos valores devidos, cujo pagamento elidirá a prisão. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses supra 

descritos.Em tempo, apesar de haver informação nos autos de que o 

executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, em nova 

informação verbal da autora perante este juízo, esta acrescentou que 

eventualmente o executado vai para o Paraguai, ratificando que este 

reside nesta comarca, no mesmo endereço informado nos autos. CIÊNCIA 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o .  C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 26 de outubro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62106 Nr: 796-21.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.(...).DECIDO.Conforme se extrai dos autos, o executado 

intimado (edital) a efetuar o pagamento do débito oriundo de parcelas de 

pensão alimentícia, não adimpliu o débito, conforme comprova a certidão 

anexa à fls.32.Por sua vez, o Parquet, às fls.27/28, em razão do não 

pagamento, pugna pela atualização do débito, bem como, a procedência 

do pedido, com a prisão civil do executado. Destarte, ab initio, passo a 

decidir sobre o pleito de prisão civil do executado pelo não pagamento dos 

meses em atraso, pelos quais já foi devidamente citado e intimado a pagar. 

Nesse trilhar, preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade 

e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir sem nenhuma justificativa, deve ser decretada 

a prisão civil do mesmo até que seja cumprida in totum tal obrigação. Neste 

sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra Dos Alimentos, 

RT, 3. Ed., p.1072(...). Destarte, uma vez não demonstrado o pagamento 

das prestações alimentícias devidas, ACOLHO o requerimento do 

Ministério Público, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado ERASMO 

PINHEIRO, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) dias ou até 

que efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas.Com a 

urgência que caso requer, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial 

para atualização dos valores devidos, cujo pagamento elidirá a prisão. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses supra 

descritos.Em tempo, apesar de haver informação nos autos de que o 

executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, seja procedida 

nova tentativa de intimação para cumprimento do mandado no último 

endereço informado. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77242 Nr: 1603-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI ANGELICA DE SOUZA CAMPANER, EDITE 

ANGELICA DE SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE INOCENCIO ELISEU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANGELICA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:18.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.105, a Secretaria para ato do 

ofício

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43338 Nr: 762-56.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMYRO GUIRRO, ALICE BARROS GUIRRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Quanto à alegação de suposta fraude e desacordo contratual, informado 

às fls.92/93, deve a parte interessada, através de outra ação, buscar a 

resolução.

 Certifique-se o decurso de prazo. Após volte concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia, 25 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 790-09.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ROBSON DA SILVA SOUSA, MARA 

ELISABETE FENSTERSEIFER, FABIANA CRISTINA FENSTERSEIFER, 

Marcelo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 2405-63.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL, LUAN HENRIQUE 

FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOCEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Vistos, etc.Trata-se de embargos de terceiro com pedido de liminar 

ajuizado por ADILSON FRANCISCO FISTAROL e outro em desfavor de 

PEDRO COCATTO FILHO, com fins de reintegrar a posse da área onde 

foram despejados por força de decisão proferida em favor dos requeridos 

na ação principal (autos código: 77675), bem como, pugna pela 

manutenção de sua posse na referida área até o final da colheita da 

lavoura de 2018/2019, restituindo após isso a área à pessoa determinada 

na ação principal.Em ligeira síntese, o embargante declara que celebrou 

contrato de arredamento rural com a parte autora dos autos código: 

77675, o qual estava na posse de fato no momento da celebração do 

referido contrato, e que após dar inicio os trabalhos e cultivos na referida 

área, teve que sair da posse, tendo em vista ordem judicial que reintegrou 

os requeridos novamente a posse da área objeto da lide, e para que não 

haja prejuízo em lavoura e nem no que foi investido até o momento, requer 

a reintegração de posse até o termo da colheita (2018/2019), após volte a 

posse aos requeridos. Decido.A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Diante disso, com 

base nestes fundamentos, POR ORA, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela, bem como, MANTENHO a decisão dos autos 77675. Expeça-se 

oficio ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que tome 

ciência da interposição dos Embargos de Terceiro e desta decisão 

(remetendo cópia desta decisão).CITEM-SE os embargados para 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termo do art. 679 do Código 

de Processo Civil.Apensem-se os autos aos autos 77675.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 30 de outubro de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 1588-96.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida pelo BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA em face da 

ANDERSON SANTOS GOMES.

A parte requerente pugna à fl. 23 pela desistência da ação e requer a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista o 

pagamento do débito referente às parcelas do dia 10/04/2018 a 

10/08/2018.

É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 23 a parte autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção, tendo em vista que o 

executado pagou o débito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca 

e apreensão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pelo requerido.

Determino a baixa de todos os restritivos, constantes em nome do 

requerido oriundos da presente demanda se tiver.

Quanto ao pedido de ofício ao SERASA, como não houve determinação 

judicial de negativação do requerido, deve o próprio requerente comunicar 

ao órgão de proteção de crédito o pagamento da dívida.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 29 de outubro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61640 Nr: 342-41.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA, FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Anildo Lyra, MARIA LUZIA 

RODRIGUES PINTO LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se conforme requerido às fls. 85 para que o demandado indique a 

localização do bem objeto dos autos, no prazo de 05 dias.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75588 Nr: 742-79.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CASTILHO MIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor do requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).(....):1.Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.4. PARA QUE INFORME SE NA PRESENTE DATA, ESTA 

FAZENDO ALGUM TIPO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A 

ENFERIMIDADE AVENTADA NESTA LIDE.Após, nos casos dos itens “2” e 

“3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 232-66.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Milano Jordano - 

OAB:MT / 12.910 -E, Vinicius Ribeiro Mota - OAB:

 Vistos, etc.

Em manifestação à fl.445, o Ministério Público informa a existência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 713 de 860



outras ações com as mesmas partes e objeto, em trâmite perante a Justiça 

F e d e r a l ,  d e  n u m e r a ç ã o  1 0 0 0 7 6 2 - 9 3 . 2 0 1 7 . 4 0 1 . 3 6 0 3 , 

1 0 0 0 6 6 8 - 4 8 . 2 0 1 7 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3 ,  1 0 0 0 6 6 7 - 6 3 . 2 0 1 7 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3 , 

1 0 0 0 6 6 6 - 7 8 . 2 0 1 7 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3 ,  1 0 0 0 6 6 5 - 9 3 . 2 0 1 7 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3 , 

1000665-93.2017.4.01.3603 e 1000664-11.2017.4.01.3603, as quais 

foram protocolizadas anteriormente a presente ação.

Destarte, de fato, com fim de evitar decisões conflitantes, é medida a se 

impor, o declínio de competência ao Juízo Prevento, o qual se tornou 

legítimo para conhecimento e julgamento da lide.

Assim, determino o DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA à Justiça Federal, 

Subseção de Sinop/MT, devendo a secretaria proceder às baixas 

necessárias, remetendo, por conseguinte, os autos ao respectivo juízo.

CUMPRA-SE, com urgência.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75000 Nr: 343-50.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL NO BRASIL, 

ANIVALTON RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IVO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (X) ré, para, em 10 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 63/65.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 192-89.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEGISLEI OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72381 Nr: 896-34.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, E.J.S. 

CONSTRUTORA LTDA, ENOQUE JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se a apresentação de manifestação por todos os requeridos. 

Caso ainda não tenham se manifestado, determino a NOTIFICAÇÃO dos 

requeridos para se manifestarem no prazo legal. Após, vistas ao MP. Em 

seguida, voltem os autos conclusos para a decisão.

Diante da declaração de suspeição da gestora judicial nestes autos, 

nomeio o servidor Higno Alves Pires para atuar como substituto da gestora 

nestes autos.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73552 Nr: 1523-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Vistos, etc.Postergada a análise do pedido liminar após a manifestação do 

Ministério Público (fl.11), houve a realização de estudo psicossocial com 

os genitores (fls.13/21), razão pela qual, emitido novo parecer (fl.30-v), o 

Parquet opinou pelo indeferimento da tutela requerida. Intimada, a parte 

requerente anexou documentos às fls. 24/30.É a síntese do 

necessário.DECIDO.Conforme consta nos autos, o autor visa obter a 

guarda de suas filhas aduzindo em síntese, que a genitora não provém os 

cuidados necessários com a saúde, bem como, preteritamente já teria 

agredido uma das filhas.Realizado estudo psicossocial (fl.13/21), ficou 

constatado que o autor não teria superado a separação, que na época, já 

haviam se passado mais de 11 (onze) meses, contudo, ficou demonstrada 

certa instabilidade emocional.Quanto à genitora requerida, esta que já 

estaria em novo relacionamento, declarou que de fato uma das filhas ficou 

doente e que não havia percebido o problema, ainda, negou ter agredido 

uma das filhas.Destarte, em análise ao que consta, verifico que o autor, 

até o presente momento não conseguiu trazer ao bojo dos autos, situação 

concreta que evidencie a necessidade da mudança da guarda das 

menores.Ainda, agrega-se por oportuno, que deste a separação do casal, 

as crianças mantiveram sob o seio materno, e, apesar dos apontamentos 

do requerente, é inexistente outros fatos que maculem a manutenção da 

guarda em prol da genitora (...). Em tempo, deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista ausência de pedido expresso pelas 

partes.CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para que, querendo, no 

prazo legal, ofereça sua contestação.Após, INTIME-SE pessoalmente o 

autor, para que informe se irá contratar advogado ou caso não possua 

condições financeiras, se deseja a nomeação de um advogado dativo. 

Empós, vista ao Ministério Público. CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70646 Nr: 1594-74.2016.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GABRIELA FAGUNDES MARQUES, JANE ESCAME FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação possessória com pedido de tutela cautelar, ajuizada por 

ANTÔNIO CARLOS BORIN em face de GW EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS, tendo como fato precursor desta lide 

suposta turbação na posse do imóvel.

Consubstanciado ao pedido do parcelamento das custas na quantia de 06 

(seis) parcelas, DEFIRO.

Quanto ao pedido para concessão de tutela de urgência, em que pese à 

argumentação fática, legal e jurisprudencial e o robusto conjunto 

documental trazido aos autos, entendo que, para melhor contextualizar e 

avaliar a presença do direito líquido e certo, na contenda sub judice, 

interessante e oportuna à colheita da manifestação do requerido, para que 

a quesilha seja solucionada com todos os elementos de convicção, 

necessários e admitidos no seio do rito deste tipo de medida judicial.

 Por esta razão, postergo a análise da medida liminar e determino a 

CITAÇÃO do requerido nos termos do art.335 do Código de Processo Civil.

 Atente-se a secretaria sobre o pagamento das parcelas das custas 

iniciais, certificando o seu cumprimento.

Cumpra-se. Expeça-se. Cite-se. Intime-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 1249-45.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA KURTEM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento dos termos da sentença (fl.70), no que tange a 

implantação do benefício concedido (auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez), consigno que a data para considerar como marco de DIB, será 

de 26/11/2015 (cessação do benefício).

Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

respectiva, para cumprimento da ordem para implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls. 70, além do envio das cópias necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75249 Nr: 524-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR CARMO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 14 de FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h00min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77138 Nr: 1544-77.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIOLETA MARIA FRAGA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo 

Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de pensão por morte postulado pela parte autora.Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 29 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62408 Nr: 1091-58.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da concordância da requerida quanto aos cálculos apresentados 

pela parte autora (fl.139), EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os 

critérios legais, bem como os valores descritos em planilha anexa à 

fl.132/133 dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 873-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 

1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Havendo recurso adesivo, intime-se o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

 Após, ou não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 25 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 824-86.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

À secretaria para que mantenha os autos sob segredo de justiça, 

conforme determina art.189, II, do Código de Processo Civil, sob pena de 

responsabilização.

Defiro o envio de cópias ao Ministério Público, bem como a OAB/MT, para 

apuração dos atos praticados.

 Determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo para atualização do 

débito alimentar.

Após, sendo caso, expeça-se novo mandado de intimação ao executado, 

para pagamento dos valores atribuídos através da memória de cálculo, 

devendo constar o endereço informado à fl.86.

Defiro que a intimação seja realizada nos termos do art. 212,§2º, do CPC.

Após, com o pagamento ou resposta do executado, vistas ao MP.

Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73184 Nr: 1337-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodi Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON FALCHETTI - 

OAB:62802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Consoante à irregularidade contida em petição (fl.251), intime-se o patrono 

do embargado para regularização no prazo de 05 (cinco), bem como, 

informar se a petição anexada (contestação) cinge-se a provas 

documentais ou de fato trata-se de manifestação, uma vez que não houve 

protocolo, bem como, não constar assinatura do signatário.

Certifique-se o decurso de prazo, sendo o caso. Após vista a embargante 

para manifestar quanto à petição/contestação e documentos anexados 

pelos embargantes às fls.190 e seguintes.

 Após, conclusão para apreciação da liminar requerida.

Expeça-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73706 Nr: 1603-02.2017.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - 

OAB:15.818-PR, Fernando Bonissoni - OAB:37.434-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça (fl.16) e o 

requerimento às fls.19, DEVOLVA-SE a presente carta precatória ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e nossas homenagens.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66012 Nr: 765-30.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 58, o Ministério Público pugna pela revogação das medidas 

protetivas, em razão das manifestações da requerente às fls. 23 e 31, 

além da disponibilidade das medidas.

Destarte, em análise ao que consta nos autos, verifica-se que, as 

manifestações apontadas pelo Parquet são pretéritas a situação atual da 

requerente, pois, conforme se constata em laudo psicossocial anexado 

aos autos à fls.53, com data de 21 de junho de 2018, Grazielli Monsson, 

informou a prática de novas ameaças do ofensor, bem como, reiterou o 

desejo de permanecer com as medidas concedidas às fls.18.

Assim, diante de tais fatos, MANTENHO as medidas protetivas, bem como, 

determino a intimação da vítima para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste o interesse quanto à manutenção das medidas, justificando a 

necessidade.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 25 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71650 Nr: 497-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento dos termos da sentença (fl.68), no que tange a 

implantação do benefício concedido (auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez), consigno que a data para considerar como marco de DIB, será 

de 02/04/2015 (pedido administrativo).

 Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

respectiva, para cumprimento da ordem para implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls.68, além do envio das cópias necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 24 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 2154-45.2018.811.0109
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FUHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WALDEMAR BLUM - 

OAB:30.910

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-a ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 06 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 1534-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE PAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:Vistos, etc.Determino à Secretaria para que cumpra a 

determinação de fls. 52, conforme deferido.Quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, DEFIRO-O(...)caso o denunciado seja 

condenado pelos demais delitos, por ser primário e de bons antecedentes, 

pegará provavelmente pena mínima. Desta forma, pelo princípio da 

proporcionalidade, não há motivos para a sua detenção cautelar. Ademais, 

o denunciado tem endereço certo, na casa do irmão.Assim sendo, revogo 

a prisão preventiva do denunciado, determinando algumas medidas 

cautelares diversas da prisão:a)Não alterar o endereço ou se ausentar da 

comarca sem comunicar o Juízo;b)Não manter contato com a Amanda de 

Souza Claudino, Bruno e Lauane, uma vez que ainda irão depor em 

Juízo;c)Não frequentar bares, prostíbulos e estabelecimentos 

similares;d)Fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelada em 

10 vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo a primeira parcela ser 

paga antes da liberação do denunciado e as demais nos meses 

subsequentes.Assim que for paga a primeira parcela da fiança, vale a 

presente decisão como alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver 

preso o denunciado.Atualize-se, com urgência, o BNMP e Apolo 

revogando os mandados de prisão existentes sobre este 

processo.Informe, com urgência, o Juízo Deprecado da desnecessidade 

da oitiva da testemunha Maria de Lourdes Ferreira, uma vez que ela foi 

ouvida nesta data.Aguarde-se o retorno das cartas precatórias com a 

oitiva das testemunhas Amanda, Lauane e Bruno.Após o retorno, vista às 

partes para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.Em 

seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.Nada mais havendo 

a constar, o MM. Juiz determinou que às 12h20min encerrasse o presente 

termo, que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do Gabinete, que digitei o 

presente termo.Marcelândia/MT, 06 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 1616-64.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - 

OAB:OAB/MT 15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Consoante ao pedido à fl.130, DEFIRO.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-98.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PEREIRA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

novembro de 2018 às 15:35 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-63.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUINNY DUHAU MANHAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE - JUIZ DE FORA/MG (REQUERIDO)

SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 0010068-51.2014.811.0029 Vistos etc. 1) INTIME-SE a parte 

Executada para que proceda ao pagamento da condenação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor da condenação à 

multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 475-J do CPC (Note-se 

que a prévia intimação do advogado se faz necessária, tendo em vista o 

pacífico entendimento do STJ a respeito da matéria). 2) Caso seja atendida 

a obrigação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3) Não havendo o 

pagamento, nem nomeação, penhore-se tantos bens, quantos bastem 

para o pagamento do valor executado, venha-me conclusos para a 

realização da penhora. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 24 de fevereiro de 2015. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 48/2018-CNPar

 A Doutora SUELEN BARIZON, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que a servidora Iaçana Kelly dos Reis Enz, matrícula 

13035, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da Vara 

Única irá usufruir 03 ( três) dias de compensatória no período de 

21/11/2018 a 23/11/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Rafael Vinicius Silva Koch, matrícula 35442, Analista 

Judiciário, para exercer, a função de Gestor Judiciário Substituto, da 

Secretaria da Vara Única, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Matupá-MT, 31 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro
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PORTARIA N. 48/2018-CNPar

 A Doutora SUELEN BARIZON, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que a servidora Iaçana Kelly dos Reis Enz, matrícula 

13035, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da Vara 

Única irá usufruir 03 ( três) dias de compensatória no período de 

21/11/2018 a 23/11/2018.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Rafael Vinicius Silva Koch, matrícula 35442, Analista 

Judiciário, para exercer, a função de Gestor Judiciário Substituto, da 

Secretaria da Vara Única, no período de 21/11/2018 a 23/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Matupá-MT, 31 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27021 Nr: 1582-06.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soutello & Soutello Ltda, Marcos Roberto 

Soutello, VANIA INES DA SILVA SOUTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOUTELLO & SOUTELLO LTDA, CNPJ: 

04786136000120 e atualmente em local incerto e não sabido MARCOS 

ROBERTO SOUTELLO, Cpf: 60599316934, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Prosseguindo o feito apenas em relação as CDA’s descritas 

no item ‘b’ da petição de f.199-200, bem como as custas e honorários 

sucumbenciais, correspondentes ao montante de R$ 2.465,47 (doise 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), e 

considerando que a parte executada procedeu ao pagamento do débito 

extrajudicialmente, conforme declaração do departamento de tributação 

municipal (f.201), reitere-se a intimação da parte executada, 

oportunizando opagamento do remanescente de forma 

voluntária.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de est i lo .Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Matupá/MT, 31 de julho de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33631 Nr: 942-61.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WPDS, WPDS, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO DA SILVA, Cpf: 29932599115, 

Rg: 14146908, brasileiro(a), casado(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade 

restará suspensa em razão da concessão da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão em favor da causídica nomeado para fins de 

cobrança dos honorários advocatícios pertinentes.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51995 Nr: 143-13.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO PEREIRA BUENO, Cpf: 

46874488104, Rg: 53054145, Filiação: Aparecida Pereira Bueno e 

Juvêncio Ferreira Bueno, data de nascimento: 01/07/1969, brasileiro(a), 

natural de Uriratã-PR, solteiro(a), empresário, Telefone (66) 9969-1268. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Revogo 

eventuais constrições judiciais.Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e  anotações.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de julho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59453 Nr: 1827-02.2015.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISMAR RIBEIRO MURADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO TEODORO DO PATROCINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a parte autora, para manifestação 

quanto ao laudo de constatação juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 1128-11.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO DOS SANTOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR LEANDRO DAMASCENO, APARICIO 

DIVINO DAMASCENO, DOMINGAS LEANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, visto que as cartas de citação enviadas via correio, foram 

devolvidas com informação do endereço como "desconhecido", devendo 

juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 885-33.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO DE SOUZA CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 889-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a)nomeada, Dra. Ana Rita da Silva 

Marafon, para informar nos autos, se a parte requerida compareceu no 

escritório para prestar as informações necessárias, visto que foi intimada 

pessoalmente para tal ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Certifico para os devidos fins que nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e 

conforme disposto no artigo 422 do CPP ABRO VISTAS ao advogado de 

defesa, para, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76882 Nr: 2437-62.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MONTEIRO DOS SANTOS GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para manifestar 

sobre o teor da certidão do(a) oficial(a) de justiça juntada aos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70970 Nr: 3134-20.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Donisete Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64788 Nr: 2545-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos, para intimação do advogado(a) da parte autora, 

para manifestar sobre o teor da certidão do(a) oficial(a) de justiça juntada 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63332 Nr: 1756-63.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CUSTÓDIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos, para intimação do advogado(a) da parte autora, 

para manifestar sobre o teor da certidão do(a) oficial(a) de justiça juntada 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 616-91.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO os autos, para intimação do advogado(a) da parte autora, 

para manifestar sobre o teor da certidão do(a) oficial(a) de justiça juntada 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68393 Nr: 1838-60.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) nomeado, Dr. Ivaine Molina Junior, 

para informar nos autos, se a parte requerida compareceu no escritório 

para prestar as informações necessárias, visto que foi intimada 

pessoalmente para tal ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado do réu, para, no prazo legal, 

apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50811 Nr: 697-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIOLVANDE ALVES DE SOUSA, MARCELA 

VENITH DE SOUSA, ANEZIO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Belarmina de Souza - OAB:2494/MT, ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Vistos. 1) De início, considerando a motivação apresentada pela 

testemunha Altamir Kutkoski, a qual reputo suficiente para justificar a 

ausência à audiência anteriormente realizada, ISENTO-O da multa fixada, 

decisão a respeito da qual sai intimado desta audiência. 2) Aguarde-se o 

retornos das precatórias pendentes. 3) Com o retorno Abra-se vista ao 

Ministério Público e, posteriormente, à defesa para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 dias cada. 4) Após, venham-me os autos 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 3179-24.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARAFON ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da redesignação da 

audiência de conciliação nos supracitados autos para o dia 14/11/2018, às 

15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32236 Nr: 1236-50.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Henrique da Silva Flor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 32236

Processo nº 1236-50.2009.811.0023

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença – Aposentadoria por idade 

rural

Requerente: Bento Henrique da Silva Flor

Requerido(a): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Trata-se de informação da Coordenadoria de Execução Judicial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região acerca do cancelamento de 

requisição de pequeno valor - RPV, referente a valores depositados há 

mais de dois anos em instituição financeira oficial, sem que tenham sido 

levantados pelo credor (§ 1º, art. 2º Lei 13.463/17).

Intime-se pessoalmente o(s) credor (es) para que se manifeste quanto ao 

interesse na expedição de novo ofício requisitório.

Matupá, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 1383-37.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 “Redesigno a audiência para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 12h15min, 

por ausência de vaga anterior na pauta. Os presentes saem devidamente 

intimados da nova data”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55254 Nr: 1353-65.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JHONATAN GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT, CLEBER DA SILVA GARCIA - OAB:14.815 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) A concitação restou infrutífera. 2)Defiro o prazo de 15 dias 

para a parte requerida regularizar a representação processual. 3) Após 

abra-se vista as partes para manifestarem-se quanto ao regular 

processamento do feito. 4) Defiro a juntada da certidão de Óbito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53244 Nr: 1356-54.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., VALDEMIR 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 
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OAB:12691/B, LUIZ RENATO RAGAZZO MACHADO GOMES - 

OAB:29.517/SP

 1) Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50931 Nr: 821-62.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS SILVA LTDA - ME, ANTONIO 

VALCIR DA SILVA, MARIA CICERA CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605-MT, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - OAB:7197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 1579-12.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61554 Nr: 825-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, COOPERMATUPÁ - 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 825-60.2016.811.0111 (Código 61554)Classe – 

Assunto:Ação Civil PúblicaRequerentes:Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoRequerido:Município de Matupá/MT e OutroVistos.A requerida 

Coopermatupá- Cooperativa Agropecuária Mista de Matupá, regularmente 

citada por edital (ref. evento 27), deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação.Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o causídico, DR. KASSIO 

ROBERTO PEREIRA para patrocinar o interesse do requerido, 

apresentando contestação no prazo legal.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 

URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26920 Nr: 1466-97.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar Silveira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Processo nº 1466-97.2006.811.0111

Código nº 26920

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Alencar Silveira Bueno

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da decisão do processo em apenso (cód. 

32383; nº 1389-83.2009.811.0111 – Embargos à Execução).

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65193 Nr: 32-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITO EMILIANO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para continuidade 

do feito - citação/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67293 Nr: 1202-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Embargada, por todo o teor 

da sentença proferida nos autos, em síntese abaixo transcrita.

SENTENÇA: Isto posto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro 

ajuizados por MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito da 

execução (Cód.60666) em apenso, e determino a baixa da constrição de 

penhora/averbação premonitória do título de registro da matrícula n. 4.315. 

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte embargada em custas e despesas processuais, bem 

como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução n.º 445-37.2016.811.0111 (Cód.60666), 

em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Matupá (MT), 17 de outubro de 2018. Suelen Barizon - Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67294 Nr: 1203-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Embargada, por todo o teor 

da sentença proferida nos autos, em síntese a seguir transcrita.

SENTENÇA: (...) Isto posto, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

terceiro ajuizados por MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito 

da ação de execução (Cód.60665) em apenso, e determino a baixa da 

constrição de penhora/averbação premonitória constante da matrícula n. 

4.315. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte embargada em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, traslade-se 

cópia da presente sentença aos autos da execução n.º 

444-52.2016.811.0111 (Código 60665), em apenso, arquivando-se estes 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Matupá (MT), 17 de 

outubro de 2018. Suelen Barizon - Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67286 Nr: 1197-72.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ZEILINGER WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte embargada, por todo o teor 

da sentença em resumo, abaixo transcrita.

SENTENÇA: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

terceiro ajuizados por MARLI ZEILINGER WOLF, livrando o bem constrito 

da execução (Cód.60665) em apenso, e determino a baixa da constrição 

de penhora/averbação premonitória constante da matrícula nº 4.315. Via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte embargada em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução n.º 443-67.2016.811.0111 (Cód.60664), 

em apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Matupá (MT), 17 de outubro de 2018. Suelen Barizon - Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-70.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL PELISSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 06/02/2019, às 14h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida 

oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-55.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SOBRINHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 06/02/2019, às 15h, na sede deste 

Juizado, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-40.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

JULIANI CRISTINA DE SOUZA OAB - 019.671.781-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 06/02/2019, às 15h30min, na sede 

deste Juizado, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-25.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA CUSTODIO EUFROZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA MONEGATTO (REQUERIDO)

MARCOS ROCHA MELLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/02/2019, às 13h, na sede deste 

Juizado, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-10.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARTEMES DE SOUZA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 27/02/2019, às 14h, na sede deste 

Juizado, devendo comparecer com o autor na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-21.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ALVES CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000130-21.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: ZENAIDE ALVES CAFE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Considerando o teor da certidão de ID. 15324887, INTIME-SE a 
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advogada Thais Renata Damaso dos Reis – OAB/MT 15.560-O para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-97.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CROSARA VELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000015-97.2018.8.11.0111. 

REQUERENTE: TEREZINHA APARECIDA CROSARA VELHO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, 

deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID. 12785013), bem 

como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-28.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010197-28.2015.8.11.0111. 

EXEQUENTE: NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO EXECUTADO: MIGUEL 

JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte promovente 

deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID 9196165), bem 

como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Suelen Barizon Juíza de 

Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE RESULTADO PROCESSO SELETIVO - Torna Publico o resultado 

do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado e Cadastro de 

Reserva e Nível Médio e Nível Superior, conforme tabela a seguir:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41092 Nr: 966-70.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Souza Carmona -OAB 3.863

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Lorençoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255, Carlos Roberto de Souza Carmona - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Lorençoni Filho - 

OAB:6495

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo legal, 

manifestar acerca da impugnação e documentos apresentados às fls. 

150/159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45463 Nr: 1278-75.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 29.01.2019, às 15h10mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 45324 Nr: 1167-91.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 29.01.2019, às 14h30mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 723 de 860



art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 47263 Nr: 2107-56.2014.811.0030

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Barbosa dos Santos, Sebastião Barbosa dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizeti Fernandes Reu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:14.471-E, José Petan Toledo Pizza - OAB:17.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração.

Decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

 Analisando os autos, verifico que o embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação a decisão que rejeitou a alegação de incompetência do juízo, 

assim sendo não se caracterizou a omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão, tendo obviamente a embargante, a pretensão de reformular a 

substância do julgado, portanto entendo carecer de enquadramento com a 

jurisprudência dominante.

Quanto aos efeitos infringentes, a jurisprudência pátria é pacífica nesse 

sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez 

quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do 

resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI 

305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, 

p. 108).

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão anterior por seus próprios 

fundamentos fáticos e jurídicos.

P.R.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, bem como proceda com o desapensamento da ação 

principal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73864 Nr: 2429-37.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Macedo Moreira Bosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certtifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, fica a perícia médica 

designada para o dia 24 de novembro de 2018, às 17 horas.

Certifico, outrossim, que o perito nomeado, Dr. André Flávio do Nascimento 

Lima, em contato com esta Secretaria confirmou o comparecimento à 

perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71876 Nr: 1566-81.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certtifico que em cumprimento à decisão de Ref: 13, fica a perícia médica 

designada para o dia 24 de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos.

Certifico, outrossim, que o perito nomeado, Dr. André Flávio do Nascimento 

Lima, em contato com esta Secretaria confirmou o comparecimento à 

perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44799 Nr: 795-45.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional do Índio - FUNAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Faustino Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cézar Agusuto Lima do 

Nascimento - Procurador Federal - OAB:MT - 6.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Decido.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2018, às 13h00mim. Intimem-se as partes para apresentarem o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o que 

dispõe o art. 450 do CPC.Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade prevista no art. 454 do CPC.Atente-se a secretaria ao que 

dispõe o art. 454 do CPC.A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação do advogado, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à comunicação da 

testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).No 

mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por 

fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21136 Nr: 1611-66.2010.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricelia Aurelina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aurelina dos Santos, Erati Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).O §1º, do referido dispositivo, admite o arrolamento ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único. Por sua vez, os requisitos do 

pedido de arrolamento, estão descritos no art. 660 do Código de Processo 

Civil:“Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de 

qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha.”No caso dos autos, consta à inicial 

que a falecida, Sra. Maria Aurelina dos Santos, deixou apenas uma 
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herdeira, bem como há indicação dos bens a serem adjudicados. Contudo, 

verifico que não foram juntados aos autos os documentos pessoais da 

falecida, certidões negativas de débito, todos os documentos que 

comprovem a propriedade dos bens, bem como o processo aguarda a 

intimação da Sra. Erati, para que essa junte aos autos documento de um 

imóvel. Neste sentido determino:1. Intimação da requerida, Erati Alves dos 

Santos, no endereço indicado à fl. retro, para que junte aos autos o 

contrato de compra e venda do terreno urbano, situado à rua Viana, 

quadra 02, lote 08, Jardim Eldorado, Várzea Grande-MT, 12X30, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais);2. Intimação da inventariante para que junte aos autos 

os documentos discriminados abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo por abandono.a) certidões negativas 

expedidas pelas Fazendas Públicas; b) certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados;c) certidão de óbito da de 

cujus; d) certidão de propriedade positiva/negativa em nome da autora da 

herança, fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de 

Várzea Grande/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59516 Nr: 3524-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, ALR, AdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS, RdC, EFdS, ÂMdC, ÂMdC, JGdC, AFC, 

JdC, AdSC, SdSC, AMdSCD, SdSC, GAdC, AdC, FCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 50, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 23 de Janeiro de 2019, às 16 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46264 Nr: 1720-41.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Lucivete de Almeida Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Recebo os presentes embargos de declaração, em razão de sua 

tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Acolho os embargos. Contudo, verifico já ultrapassado o prazo para 

pagamento. Assim, em não havendo requerimentos pendentes, 

arquive-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16130 Nr: 839-74.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALBERNAZ 

HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAM - OAB:25027/O, Willian 

Cardoso de Andrade - OAB:13008/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

 Às fls. 118/119, o exequente pugnou pela extinção da ação, tendo em 

vista o pagamento da dívida.

 Há penhora nos autos.

Considerando a informação de que a parte executada efetuou o 

pagamento do valor que é devido, julgo extinta a presente execução na 

forma do artigo 924, II, do NCPC.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser pagas conforme o 

acordo entabulado, bem como os honorários advocatícios.

Levante-se a penhora realizada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 026/2018

A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, MMª Juíza de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Nortelândia/MT, no uso de suas atribuições legais 

e,CONSIDERANDO as determinações do artigo 13 e seus §§ e o item 

1.2.11 da CNGC e art. 86 do COJE/TJMT.Resolve:Art. 1º - Designar 

Correição Ordinária Anual na Delegacia de Polícia Civil e na Cadeia Pública 

Feminina de Nortelândia, no período de 01/08/2018 a 30/08/2018.Art. 2º - 

Enquanto durar a Correição este Juízo receberá reclamações, críticas e 

sugestões que forem formuladas, mandando reduzir a termo as 

apresentadas verbalmente;Art. 3º - Designar a Servidora Taiza Ormond 

Granja, Analista Judiciário deste Juízo, matrícula nº 32.586, para 

secretariar os trabalhos correicionais.Remeta-se cópia da presente à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Representante do Ministério Público, ao Presidente da Seccional da OAB, e 

ao DRH, afixe-se cópia no átrio do Fórum, para conhecimento 

público.Nortelândia, 01 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47019 Nr: 486-92.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CAMILO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à execução de fls. 

132/138.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37170 Nr: 852-82.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediberto de Mendonça 

Naufal - OAB:84362-SP, Pablo Felipe Silva - OAB:168.765-SP

 INTIMAÇÃO da parte executada acerca da realização da penhora para, 
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querendo, no prazo legal apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46788 Nr: 48-12.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação de fls. 148/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 117-93.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GRANCINDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à execução de 

fs.237/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32416 Nr: 271-43.2006.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLACIR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação à execução de fs. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62344 Nr: 1707-17.2018.811.0090

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PORFIRIO DA SILVA, MARIA CORREA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES TAVARES PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com base nos documentos juntados às fls. 18/23 - Ref: 1, declarações de 

impostos de renda, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por se tratar de pessoa 

idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 

da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC.

Publique-se edital para dar ciência a terceiros interessados com prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 259, inciso I, do NCPC c.c. o art. 216-A, § 

4º, da Lei 6.015/73.

 Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a 

União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e documentos que a instruem.

 Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público.

DEFIRO o pedido de buscas de endereço.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Nova Canaã do 

Norte, caso a parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua 

citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52069 Nr: 998-50.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, uma 

vez que a alegação de excesso de acusação criminal não constitui 

matéria preliminar. E tampouco da análise dos autos verifica-se a 

existência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, razão pela qual RATIFICO o recebimento da 

denúncia.

 Designo audiência de instrução para o DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, 

ÀS 14H00, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa.

 Expeça-se carta precatória para interrogatório do réu na Comarca de Alta 

Floresta, pois que esta ele detido na Cadeia Pública local, considerando-se 

que o Diretor da citada unidade prisional vem reportando a impossibilidade 

de traslado dos acusados para este Foro em razão do ínfimo efetivo, que 

por vezes fica limitado de três a cinco agentes penitenciários por turno em 

um universo de quase 200 (duzentas) pessoas encarceradas.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, depreque-se sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, fixo o prazo 60 (sessenta) dias para 

cumprimento das precatórias. Intimem-se as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. Certifiquem-se todos os atos.

 Requisitem-se as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

Intimem-se as testemunhas, o acusado e a defesa.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34585 Nr: 723-82.2008.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO DE FREITAS ROSENDO, MARIA MOURA DE 

FREITAS, VANDERLEI DE FREITAS ROSENDO, LEONICE RAFAEL 

ROSENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se na decisão de fl. 153 menciona o 

falecimento da parte requerente, Américo de Freitas Rosendo. Todavia, 

não foi acostada nos autos a respectiva certidão de óbito.

 Assim, intime-se o advogado da parte requerente para acostar a certidão 

de óbito no prazo de 05 (cinco) dias.

Com o aporte da certidão de óbito e considerando que os herdeiros da 

parte requerente já manifestaram interesse na sucessão processual e 

requereram a respectiva habilitação (fls. 160/161), CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar nos autos, nos 

termos do art. 690 do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50473 Nr: 17-21.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR CALDEIRA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação acerca 

da certidão de p. 32(ref: 15).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-65.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nova Canaã do Norte - MT Juizado 

Especial PROCESSO: 1000086-65.2018.811.0090 Tipo de Ação: 

OBRIGAÇÕES/TITULOSE CRÉDITOS/DUPLICATA. Certidão de 

Redesignação de Audiência Considerando a necessidade de readequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 18 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 14H45MIN, a audiência anteriormente agendada. O referido é 

verdade e dou fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimando(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente Trajado(A, S) E Portando Documentos 

Pessoais Nova Canaã do Norte - MT, 03 de OUTUBRO de 2018. Keith 

Charlene Dos Santos. Conciliadora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 61-89.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BEZERRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Ante o exposto:a) INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de 

fls. 96/98 por seus próprios fundamentos;b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização de bens da 

parte ré às fls. 118/120, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a 

violar os princípios da economia processual e celeridade, na dicção do 

arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95;c) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada e inexiste bens 

passíveis de penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95.IV - DISPOSIÇÕES FINAISRessalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder 

de certidão de crédito, documento revestido de exequibilidade, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento de execução quando localizado 

o devedor e eventuais bens.Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído.Expeça-se certidão de crédito em favor 

do credor, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Publique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35362 Nr: 701-29.2005.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BEZERRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ, 

DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3508-B

 Ante o exposto:a) INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de 

fls. 96/98 por seus próprios fundamentos;b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização de bens da 

parte ré, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, na dicção do arts. 2º e 3º 

da Lei 9.099/95;c) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que a parte devedora não foi encontrada e inexiste bens passíveis de 

penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c. o 

Enunciado n.º 75 do FONAJE.IV - DISPOSIÇÕES FINAISRessalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito do credor, 

uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de 

exequibilidade, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento de 

execução quando localizado o devedor e eventuais bens.Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).Intime-se a parte autora por meio de seu advogado 

constituído.Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes 

do art. 583 da CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC.Publique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 583-53.2005.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BEZERRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ, 

DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Ante o exposto:a) INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de 

fls. 96/98 por seus próprios fundamentos;b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de expedição de ofícios para localização de bens da 

parte ré, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, na dicção do arts. 2º e 3º 

da Lei 9.099/95;c) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que a parte devedora não foi encontrada e inexiste bens passíveis de 

penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRessalte-se que não há consequências processuais 
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prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de exequibilidade, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento de execução quando localizado o devedor e 

eventuais bens.Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95).Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído.Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, 

nos moldes do art. 583 da CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Publique-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32058 Nr: 615-58.2005.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BEZERRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ, 

DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Vistos.

Verifica-se que a parte executada não foi intimada para apresentar 

eventuais embargos/impugnação dos valores penhorados em sua conta 

bancária (fls. 125 e 129).

Assim, cumpra-se conforme decisão às fls. 130 e verso no que concerne 

à intimação da parte executada para que, caso queira, apresente 

embargos.

De outro lado, considerando que houve o deferimento da penhora de 

veículos de via terrestre por ventura existentes em nome da parte 

executada, proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores por meio do sistema RENAJUD.

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

Proceda-se ao desapensamento deste feito dos autos Código 35362, 

32025 e 32204.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47391 Nr: 541-86.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ALEGRE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Ante o exposto JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição em 

abstrato ou propriamente dita da pretensão punitiva, nos termos do art. 

107, inciso IV, c.c. o art. 109, ambos, do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condená-lo em custas e despesas processuais, em face do 

provimento específico extintivo da punibilidade. Caso tenha havido o 

recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que informe 

os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Não obstante a sentença que reconheceu a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, em respeito ao ímpar bioma amazônico, e para 

que o dano ambiental não permaneça impune, plenamente possível a 

responsabilização do suposto infrator na esfera cível.É que a devida 

reparação dos danos ambientais é imprescritível, dada sua relevância, 

intrínseca para a vida, observados os princípio do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental (art. 225, “caput”, 

da CRFB/88), do desenvolvimento sustentável (art. 170 da CRFB/88), da 

solidariedade intergeracional (art. 225, “caput”, da CRFB/88), do poluidor 

pagador no aspecto reparador (art. 4, inciso VII, da Lei 6.938/81), da 

ubiquidade, do controle do poluidor pelo poder público (art. 225, § 1º, 

inciso V, da CRFB/88), além de outros não menos importantes....) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 52/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Márlia Joaquina Leite Soares 

Cecconello, matrícula 7102, Técnica Judiciária, designada Gestora Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, estará afastada de suas funções pelo 

período de 15 (quinze) dias, contados do dia 05 de novembro de 2018, em 

razão de atestado médico, conforme lançamento no Sistema SGP-Sistema 

Gestão de Pessoas;

 CONSIDERANDO que a servidora Karla Beatriz Bernatzky, matrícula 

25882 estará afastada de suas funções nos dias 12 a 14 e 21 a 23 de 

novembro de 2018 em razão de usufruto de folgas compensatórias;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a Gestora Geral durante o afastamento acima mencionado;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, brasileira, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 25882, designada Gestora 

Administrativa 3, para responder pela Central de Administração na função 

de Gestora Geral em Substituição Legal da servidora Márlia Joaquina Leite 

Soares Cecconello, no período de 5 a 9 de novembro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 6 de novembro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

PORTARIA N. 53/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Márlia Joaquina Leite Soares 

Cecconello, matrícula 7102, Técnica Judiciária, designada Gestora Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, estará afastada de suas funções pelo 

período de 15 (quinze) dias, contados do dia 05 de novembro de 2018, em 

razão de atestado médico, conforme lançamento no Sistema SGP-Sistema 

Gestão de Pessoas;

 CONSIDERANDO que a servidora Karla Beatriz Bernatzky, matrícula 

25882 estará afastada de suas funções nos dias 12 a 14 e 21 a 23 de 

novembro de 2018 em razão de usufruto de folgas compensatórias;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a Gestora Geral durante o afastamento acima mencionado;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico 

Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de Administração 

na função de Gestor Geral em Substituição Legal da servidora Márlia 

Joaquina Leite Soares Cecconello, no período de 12 a 19 de novembro de 

2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde-MT, 6 de novembro de 2018

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72704 Nr: 410-06.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Augusto de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Roque Sagin - OAB:MT 

17.981, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:MT 10.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 Com efeito, presentes os pressupostos de admissibilidade do válido 

julgamento do mérito (condições da ação - legitimidade ad causam e 

interesse processual - e pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o feito 

saneado.Fixo os pontos controvertidos da demanda: a) a prática de ato 

ilícito pelo agente; b) o nexo de causalidade; c) culpa; d) má prestação de 

serviço; e) dano.Desta forma, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.Caso as partes solicitem a 

produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas seja 

apresentado quando do seu requerimento.Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberação.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, para apreciação 

dos pedidos.Intimem-se.Nova Monte Verde/MT, 05 de novembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Desta forma, designo o dia 30 de novembro de 2018, às 08h30, para 

julgamento do réu Anderson de Freitas Teixeira perante o Tribunal Popular 

do Júri.Posto isso, determino que a escrivania forneça cópias dos autos 

para os jurados conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do 

CPP.Defiro os pedidos do Ministério Público. Desta forma, ordeno que a 

escrivania expeça certidão de antecedentes criminais em nome do 

pronunciado.Providencie-se os instrumentos necessários para exibição da 

mídia, bem como a arma, caso tenha sido apreendida.Intime-se o acusado, 

PESSOALMENTE, bem como as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público e pela defesa, e os jurados.Se necessário for, expeça-se carta 

precatória para intimação das testemunhas residentes em outra Comarca 

para comparecer à sessão acima designada.Oficie-se a Câmara Municipal 

de Nova Monte Verde/MT, informando a data, para disponibilização do 

local onde realizar-se-á a Sessão de Julgamento. Oficie-se, ainda, ao 

Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para providenciar ao 

recambiamento da réu.Por fim, fixo a título de honorários advocatícios o 

valor de 13 URH (R$ 11.440,65) à advogada Cintia Laureano Lemes, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 6907/O-MT, devendo ser suportado pelo 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista a atuação até a 

pronúncia.Expeça-se a certidão de honorários.Ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 05 de novembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74141 Nr: 1261-45.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Massini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Matias dos Reis - ME, Aguinaldo 

Matias dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74141 - Autos n. 1261-45.2017.811.0091

 Decisão

Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c 

Repetição de Indébito com Tutela de Urgência Antecipada e Condenação 

em Danos Morais proposta por ALDO MASSINI em face de AGUINALDO 

MATIAS DOS REIS – ME, todos qualificados nos autos.

O réu foi citado às fls. 63, porém não apresentou contestação.

Às fls. 64 o autor informa que firmou acordo com o réu, pugnando por sua 

homologação, e pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que a parte autora peticionou informando a 

celebração de acordo, requerendo sua homologação em juízo e extinção 

do feito.

Ocorre que, uma vez judicializada a questão, as partes manifestam-se nos 

autos por meio de seus procuradores (art. 103, CPC).

 No presente feito, não se constatou que o requerido tenha advogado 

constituído nos autos, tampouco que tenha outorgado poderes aos 

causídicos que patrocinam os interesses do autor, a fim de possibilitar, em 

juízo, postulação de homologação de acordo em nome de ambas as 

partes.

Demais disso, do que se extrai da petição de fls. 66/67, a parte autora é 

quem requer a homologação, e não as partes em conjunto, até mesmo em 

razão, como já dito, de não haver procuração da parte requerida em favor 

dos advogados peticionantes (art. 18, CPC).

Sendo assim, em que pese ter o réu sido citado, deverá a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que os advogados signatários da 

petição de fls. 66/67 possuem poderes para patrocinar, também, os 

interesses do requerido, objetivando a homologação do acordo em juízo.

Caso contrário, manifeste-se quanto a eventual prosseguimento do feito, 

ou sobre a desistência da ação, no mesmo prazo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70731 Nr: 999-32.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70731 - Autos n. 999-32.2016.811.0091 Vistos etc. A parte 

executada deixou de impugnar a execução e apresentou concordância 

com os cálculos apresentados pelo exequente (fl. 91). Desta forma, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 86, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos legais. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão. Sendo assim, proceda-se o cumprimento da 

Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, um em nome do advogado constituído, referente aos seus 

honorários sucumbenciais, e outro em nome da parte autora, relativamente 

ao benefício previdenciário, em consonância com os cálculos já 

homologados e encartados à fl. 86. Ressalto, a desnecessidade de 

atualização dos cálculos, tendo em vista que quando da requisição de 

pequeno valor, o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos 

valores devidos desde a última atualização até a data da transferência 

dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente. Informado 

nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, determino a 

expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em nome do 

advogado, quanto aos honorários sucumbenciais, e outro em nome da 

parte autora, quanto ao restante. Por fim, indefiro o pedido de 

destacamento de honorários contratuais, já que, consoante art. 38 do 

Código de Ética, o valor dos honorários advocatícios, somados os 
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contratuais e os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá 

receber em razão do processo. Isso porque, conforme se nota do 

contrato trazido aos autos (fls.94), fora estipulado a quantia de 7 (sete) 

salários mínimos, mais 40% do valor em atraso, o que supera o benefício 

que a parte irá receber em razão do processo. Assim, intime-se o 

advogado e o autor para que adequem a proporção dos honorários, sob 

pena de expedição de ofício Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Cumprido o acima determinado, intime-se o exequente para dizer acerca 

do adimplemento da obrigação no prazo de 5 dias. Nova Monte Verde/MT, 

30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 1336-89.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Ferreira Santos Acosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65475 - Autos n. 1336-89.2014.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/02/2019 às 16h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64139 Nr: 124-33.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrieli Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64139 – Autos n. 124-33.2014.811.0091

Vistos etc.

Tendo em vista que o v. acórdão (fls.58/59) anulou a sentença e 

determinou o retorno dos autos para regular instrução do feito, intime-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, se 

manifestarem quanto ao aproveitamento das provas já produzidas nos 

autos.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, deverão 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 174-54.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72303 – Autos n° 174-54.2017.811.0091.

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41397 Nr: 1135-05.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Medeiros Crivellente - 

OAB:8321-B, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinícius Vargas 

Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41397 – Autos n. 1135-05.2011.811.0091

DECISÃO

Considerando que não houve a interposição de impugnação, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo exequente (fls.127/128).

Requisite-se o pagamento, observando-se os valores apontados nos 

cálculos do autor.

Oportunamente, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 

129.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, arquive-se com anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 832-20.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanice Justino Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62707 – Autos n. 832-20.2013.811.0091

Vistos etc.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto a impugnação à 

execução, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76825 Nr: 852-35.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Kalmback

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76825 - Autos n. 852-35.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/02/2019 às 15h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41525 Nr: 1263-25.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonira Balbino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41525 – Autos n. 1263-25.2011.811.0091

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/02/2019 às 14h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62265 Nr: 421-74.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62265 – Autos nº 421-74.2013.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando que o executado indicou bens à penhora, os quais foram 

aceitos pelo devedor, que manifestou interesse na adjudicação, 

DETERMINO seja expedido e lavrado o respectivo auto ou termo de 

penhora, mediante a apreensão e o depósito apenas do veículo fls. 30/34 

(art. 838, do CPC).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

Não havendo impugnação, intime-se o executado, pelo Diário da Justiça, 

na pessoa de seu advogado constituído nos autos, acerca do pedido de 

adjudicação do veículo.

Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e 

decididas eventuais questões, lavre-se o auto de adjudicação, 

prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente (art. 877, do CPC).

 Quanto ao bem imóvel indicado, noto que não há nos autos a matricula do 

imóvel a ser penhorado, somente cópia de Compromisso de Compra e 

Venda. Assim, intime-se o devedor para trazer aos autos a matricula do 

imóvel por ele indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, ou indicar outro bem 

passível de penhora.

Não o fazendo, intime-se o exequente para requerer o que for de direito 

em igual prazo, caso em que, não o fazendo, será analisado o pedido de 

penhora de parte de salário do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1020-47.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. Rodrigues de Lima - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o que dispõe os itens “40” e “55” da ORDEM DE SERVIÇO 

N. 001/2018/GAB/NMV/MT, impulsiono o feito para ciência da parte com 

relação à Suspensão do Processo no prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73275 Nr: 812-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseney Homochinski & Cia LTDA-ME, Daniela 

Cadona Homochinski, Joseney Homochinski

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 731 de 860



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73275 – Autos nº 812-87.2017.811.0091

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Joseney Homochinski & Cia LTDA-ME, 

Daniela Cadona Homochinski e Joseney Homochinski

À fl. 23, o exequente informa o pagamento do débito e pugna pela extinção 

do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo, conforme se vê à fl. 23.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas remanescentes, se houver, pelo vencido.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Nova Monte Verde, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 1617-84.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Henrique Wingenbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 39885 – Autos nº 1617-84.2010.811.0091

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Gilmar Henrique Wingenbach

À fl. 40, o exequente informa o pagamento do débito e pugna pela extinção 

do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo, conforme se vê à fl. 51.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Proceda-se ao cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas remanescentes, se houver, pelo vencido.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Nova Monte Verde, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 1242-54.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Alves Piscinas EPP, Marcos Antonio 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36787 - Autos n. 1645-42.2016.811.0091.

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se Execução de Título Judicial movido por MARCOS ANTONIO 

ALVES PISCINAS EPP em face de LUIZ CARLOS PEREIRA.

A parte autora foi pessoalmente intimada para dar andamento no feito, no 

entanto, quedou-se inerte conforme certidão de fls. 38.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Lamentavelmente a parte promovente não cumpriu a determinação judicial, 

deixando, conforme se extrai dos autos, apesar de pessoalmente 

intimada, deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, e 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sem nada apresentar ou 

requerer.

Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 485, § 2º do CPC, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, fincando a exigibilidade suspensa por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Após, arquive-se.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 792-96.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Bordignon - ME, Veronica Antonelli 

Bordignon, Renato Luis Bariviera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73241- Autos nº 792-96.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade de fls.55/63.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75966 Nr: 311-02.2018.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSM, EAG, SEG, MHAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CINTIA LAUREANO 

LEME, para devolução dos autos nº 311-02.2018.811.0091, Protocolo 

75966, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72704 Nr: 410-06.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Augusto de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Roque Sagin - OAB:MT 

17.981, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:MT 10.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 De: Gabinete da Vara Única

Para: Vara Única

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75209 Nr: 1897-11.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizete Giroto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 

SEMA/MT, Ana Luiza Avila Peterlini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO PEREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 1897-11.2017.811.0091, 

Protocolo 75209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 467-87.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 76183 - Autos nº 467-87.2018.811.0091

 DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que apesar das reiteradas determinações 

requisitando a conclusão do Laudo de Constatação Definitivo de 

Substância Entorpecente (fls.103) e do Exame de Caracterização e 

Eficiência de Arma De Fogo (fls. 102), esses não se encontram nos autos.

Dessa forma, embora os autos tenham vindo à conclusão para prolação 

de sentença pendem ainda a conclusão e juntada das referidas provas 

técnicas.

 Com efeito, converto o julgamento em diligência para que seja requisitado 

o Laudo de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente e do 

Exame de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo, por meio de 

expedição de ofícios a POLITEC e a Delegacia de Polícia Civil de Nova 

Bandeirantes/MT, com urgência máxima, uma vez que o acusado se 

encontra preso e o processo aguarda a vinda do laudo e do exame para 

prolação de sentença.

Com a vinda do laudo e do exame, intime-se as partes para conhecimento 

e manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Não aportando as peças no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

dando-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa.

Após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70889 Nr: 1121-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Alves Candido, Enio Alves 

Cândido - Vulgo "Pelego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Impulsiono os autos para intimação das partes sobre a expedição da 

Carta Precatória para oitiva da testemunha deacusação e defesa 

conforme determina o artigo 973, § 3º, da C.N.G.C - TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76744 Nr: 794-32.2018.811.0091

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, TULIO PONTE DE ALMEIDA - OAB:30297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sai o requerido intimado para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (arts. 335, inciso I, e 344, todos do CPC).

Sai, ainda, advertido que deverá constituir advogado para patrocinar sua 

defesa.

Com a vinda de contestação, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Saem os presentes intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65036 Nr: 971-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Lisboa da Silva, Maria das Graças Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tropaldi, Suetonio Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:OAB/SP-288.209, Elisandra R de Oliveira Rodrigues - 

OAB:OAB/SP-181.203, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, 

Jesuino de Farias - OAB:12068/MT, Rodrigo Teixeira Bellio - 

OAB:11481/MT, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT, THIAGO ALVES DE 

SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 65036 – Autos n. 971-35.2014.811.0091 Sobre a ilegitimidade 

ativa, impossível, no presente momento, acatar a preliminar arguida pelo 

embargado, já que a legitimidade não pode ser havida como incógnita 

diante das asserções formuladas na inicial, as quais devem ser 

apreciadas em abstrato, ou seja, a luz do direito alegado. Desse modo, 

indefiro a produção de prova testemunhal postulada pelo embargante 

Sebastião Tropaldi. De outro lado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/02/2019 às 13h30min. Intimem-se as partes, na 

forma do artigo 270 e seguintes, do Código de Processo Civil, e art. 422 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC, para comparecerem à audiência, sob pena de confissão. O 

comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido pelas 

partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código de 

Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 dias, a 

contar da intimação. Intimem-se as partes e consigne-se no mandado e no 

DJE que deverão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafos 1º, I e II) no prazo de 15 dias, salvo se aqueles já 

foram apresentados oportunamente. O laudo deverá ser apresentado no 
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prazo de 30 (trinta) dias, a contar da realização da perícia (art. 465, caput, 

CPC). Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC). Defiro, desde já, a 

liberação de 50% do valor dos honorários, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, com as advertências do 

parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Sendo assim, expeça-se alvará no 

momento oportuno. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 667-70.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ina Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78012 Nr: 1440-42.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Henrique da Silva, Natalia das Merces 

Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12.563, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 Autos n. 1440-42.2018.811.0091 – Código 78012

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o advogado subscritor da resposta à acusação de fls. 172/178 

para juntar aos autos o instrumento de procuração no qual a ré Natalia das 

Merces Vilar lhe concede poderes, no prazo de 05 dias.

Com a juntada do documento, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75840 Nr: 225-31.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, Ereni Florencio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69984 Nr: 515-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan da Silva Salgueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 69984 – Autos n. 515-17.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls.110/112, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de março de 2019 às 17h50, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36415 Nr: 869-23.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Nunes Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36415 – Autos n. 869-23.2008.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispenso o relatório a teor do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Decido.

O artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, dispõe: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”.

No presente caso, foi realizada busca pelo Sistema BacenJud, entretanto, 

não encontrado valor disponível para penhora eletrônica, conforme 

extratos de fls. 74/75.

Intimado, o exequente não indicou bens passiveis de penhora. (Certidão 

de fl. 78).

Ante ao exposto, e em razão da celeridade ser um dos critérios 

estabelecidos no artigo 2º, da Lei n. 9.099/95, para os processos de 

competência dos Juizados Especiais, julgo extinta a presente execução, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe os artigos 53, § 

4º e 51, § 1º da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95).

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34366 Nr: 136-67.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAJARA MESQUITA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o noticiado às fls. 180/181, intime-se a Secretária de 

Saúde para proceder à avaliação médica da autora, em sua residência, 

bem como para esclarecer a este juízo quanto à patologia da autora, se 

seu quadro clínico é reversível; passível de reabilitação ou não e se a 

doença a impede de exercer suas atividades laborais em caráter 

permanente.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de feito incluso na meta 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 610-33.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 682-35.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA COLOSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 108, nomeio o i. Advogado 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para 

patrocinar os interesses da parte executada Madeireira Colosso Ltda, 

devendo a Secretaria de Juízo providenciar as comunicações necessárias 

e intimar o causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63743 Nr: 1180-48.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MIGUEL JOHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROMOVA O ANDAMENTO REGULAR DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 1668-37.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO STOCCO - 

OAB:152.348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC BAYER - OAB:250616, 

Renato Napolitano Neto - OAB:155967/SP

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67754 Nr: 695-14.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para que, querendo, se manifeste acerca da petição de Ref. 38, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51898 Nr: 1185-12.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA FLORENÇO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 65, nomeio o i. Advogado 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para 

patrocinar os interesses da parte executada Rosana Florenço Oliveira, 

devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias 

e intimar o causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50727 Nr: 95-66.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 Vistos.

Considerando o pedido de renuncia na fl. 52, nomeio o i. Advogado 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB/MT n. 22228/A), para 

patrocinar os interesses da parte executada Irene Bento de Souza, 

devendo a Secretaria de Juízo providenciar as comunicações necessárias 

e intimar o causídico nomeado para manifestar aceitação do encargo.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51513 Nr: 841-31.2013.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA B. SETTER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA 

RETRO.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010196-24.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN KELLEN DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 588,05 (quinhentos e ointenta e 

oito reais e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 8854034). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 174,65 (cento e setenta e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) nos autos. Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010405-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE RAMOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 603,45 (seiscentos e três reais 

e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9128338). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 190,05 (cento e noventa reais e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010756-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 9095430). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010049-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JUNIOR DANTAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 642,15 (seiscentos e quarenta e 

dois reais e quinze centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 8348685). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 228,75 (duzentos e vinte e oito reais 

e setenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010719-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RAMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 9237183). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCIO ALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010534-95.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PEDRO MARCIO 

ALVES ROSA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Prossiga com o 

cumprimento da sentença (Id. 8349082), EXPEDINDO-SE o necessário, ou, 

se o caso, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para cumprimento do ato 

determinado ou do trânsito em julgado. É cabível a condenação em custas 

processuais por não comparecimento injustificado da parte autora na 

audiência de conciliação dos juizados especiais cíveis, conforme dispõem 

o art. 51, inciso I e §2º, da Lei 9.099 e enunciado 48 do FONAJE. Tal 

condenação impede que a parte autora veicule novamente a demanda sem 

o recolhimento das custas nas quais foi condenado em virtude da 

contumácia. Sendo assim, não havendo requerimentos pendentes de 

análise, ARQUIVE-SE o presente feito com baixas e anotações de estilo, 

mantendo-se o controle para cobrança das custas, caso o autor se 

socorra novamente ao judiciário veiculando a mesma demanda. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010534-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCIO ALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 8349082). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010603-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 9234698). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010016-71.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 9475889). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 737 de 860



CÍVEL

Processo Número: 1000179-14.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença (ID 11911383). Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000178-29.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 553,30 (quinhentos e cinquenta 

e três reais e trinta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 11911400). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e 

noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 6 de novembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010603-30.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP Vistos em correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária 

a produção de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da 

primazia do julgamento de mérito positivado no art. 4º do Código de 

Processo Civil, o qual determina que, havendo condições para que o 

processo seja julgado no mérito esta solução deve afastar outras que 

culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a 

parte autora, indenização por danos morais em razão da inserção de seu 

nome em órgão de restrição de crédito realizada pela ré, argumentando 

vem sofrendo cobranças indevidas pela ré, no importe de R$ 1.520,00, 

que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA/SCPC. A ré, por sua vez, alega que a parte 

autora contratou consigo a prestação dos serviços que geraram a 

cobrança, juntando aos autos ficha de matrícula, contrato de prestação de 

serviços educacionais, histórico escolar e atestado de conclusão de 

Ensino Médio cursado no estabelecimento da ré. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito são 

provenientes de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de que a comparação 

demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a competência do juizado 

especial por caracterizar complexidade da causa, tem-se por totalmente 

descabida. Isso porque basta uma análise superficial das assinaturas da 

autora que constam dos autos: instrumento de procuração e cópia dos 

documentos pessoais para se constatar que coincidem em todos seus 

elementos com aquela lançada nos contratos. Tal análise deve ser feita 

sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 

9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Por último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta se 

eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda 

temerária, buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes 

precária de empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento 

sem causa, utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em 

postura reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado 

sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves 

repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 

80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 
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o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Em relação ao pedido 

contraposto realizado pela parte ré, restou efetivamente demonstrado a 

contratação dos serviços por meio dos contratos de ID 7834490 e 

7834482, bem como a utilização dos serviços comprovados nos 

documentos de ID 7834475 e 7834496. Desta forma, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte autora, a condenação ao pagamento pelos 

serviços recebidos é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora, 

e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora no pagamento das 8(oito) parcelas vencidas, 

no valor de R$190,00 (cento e noventa reais) cada uma, devendo ser 

acrescido multa, juros e correção monetária conforme disposto na 

Cláusula Terceira, parágrafo terceiro do contrato de prestação de serviço 

educacionais celebrado entre as partes. OPINO PELA CONDENAÇÃO da 

autora à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor corrigido da 

causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de 

justiça gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. OPINO PELA REVOGAÇÃO da decisão de tutela provisória 

concedida liminarmente no id. 7834396. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67414 Nr: 1169-26.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

 Homologo a desistência da testemunha Douglas Mozart Wirtti Paludo.

Declaro encerrada à instrução.

Abro prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte Ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 392-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BEZERRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

Abro prazo de 5 dias para o Ministério Publico, para que se manifeste 

sobre o endereço do acusado e das testemunhas de acusação que ainda 

faltam ser ouvidas.

Com a juntada da manifestação do Parquet, abro prazo de 5 dias para que 

a defesa se manifeste sobre o interesse e o endereço das testemunhas já 

arroladas, que porventura queira ouvir.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se. COM URGÊNCIA POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE 

HOMICÍDIO OCORRIDO HÁ 4 ANOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82325 Nr: 2315-97.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo acusado, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a tese da denúncia, 

ou seja, insuficientes para afastar a materialidade dos delitos e os indícios 

de autoria.

Ademais, não é esta a ocasião oportuna para a análise aprofundada dos 

fatos, cabendo tão somente atentar para os requisitos materiais e formais 

da peça inicial acusatória. A questão de mérito será analisada após a 

devida produção de provas.

Assim sendo, RECEBO A DENÚNCIA, na forma posta em Juízo.

Cite-se o denunciado dos termos da ação.

Intime-se o Ministério Público, o Defensor Público e as testemunhas 

arroladas na denúncia, para a audiência de instrução e julgamento, que 

designo para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h30min, que se dará 

conforme dispõem os artigos 56 e 57 da Lei 11. 343/06.

 Cite-se e intime-se o acusado, o representante do Ministério Público e o 

seu defensor nomeado.

Para oitiva das testemunhas arroladas residentes em outra Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística, requisitando que remeta a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o laudo definitivo, desde que ainda não 

conste nos autos.

Cadastrem-se no Sistema das testemunhas arroladas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de abrir vista para o patrono do requerente, para 

manifestar-se quanto a(s) a não intimação do requerido João de Carvalho 

via carta precatória juntada à ref. 92, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 2019-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdC, HDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do patrono do requerente acerca da juntada de carta 

precatória de 05/11/2018, à ref. 31, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 581-19.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAILTON BRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 79 (não 

citou).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65776 Nr: 349-07.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu, eis que 

tempestivo. Intime-se o apelante para apresentar suas razões recursais, 

na forma do artigo do artigo 600 do CPP.

Após, intime-se o Ministério Público para apresentar as suas 

contrarrazões.

Após, estando o feito em ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com as cautelas de estilo e 

as nossas homenagens, para o julgamento do apelo interposto.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74947 Nr: 1509-96.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha Maria dos Reis de Oliveira.

Declaro encerrada à instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 5 dias para cada parte, primeiro 

para o Ministério Publico, mediante de carga, depois para o advogado da 

parte Ré por intimação via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82730 Nr: 2515-07.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN NERIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO PONTE DE ALMEIDA - 

OAB:30297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não restando de plano comprovada a existência de 

abertura de vagas durante o período de validade do concurso público, 

bem como a preterição do candidato, uma vez que as contratações 

temporárias pelo município requerido tratam-se de substituições 

temporárias de servidores efetivos afastados ou licenciados, INDEFIRO A 

LIMINAR, ante o não preenchimento dos requisitos legais elencados no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Ante a 

impossibilidade de conciliação entre as partes, cite-se o requerido para 

apresentar resposta, no prazo legal, consignando-se as advertências 

legais decorrentes de eventual inércia.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 368-18.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO APARECIDO SILVEIRA, Rg: 

946063, Filiação: Nilson Machado da Silveira e Clarinda Aparecida Silveira, 

data de nascimento: 26/03/1977, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, convivente, corretor de seguros, Telefone 66 8457-0620. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V e combinados com o artigo 114, inciso II, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao 

acusado, no que tange ao delito constante nesses autos, em razão da 

prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por 

edital, visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos 

casos em que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca 

de Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 29 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 363-93.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER BENEDITO DE OLIVIERA, Cpf: 

00525771123, Rg: 1707912-8, Filiação: Anísio Moreira de Oliveira e Maria 

da Penha Oliveira, data de nascimento: 11/04/1980, brasileiro(a), natural 

de Itaguajé-PR, convivente, motorista, Telefone 65 9626-7534. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V e combinados com o artigo 114, inciso II, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao 

acusado, no que tange ao delito constante nesses autos, em razão da 

prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por 

edital, visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos 

casos em que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca 

de Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 29 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62531 Nr: 1127-45.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Alves de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da(s) parte(s), Dr(a,s) José Renato Salicio 

Fabiano, para que efetue a devolução dos presentes autos, no prazo de 

03 (três) dias, tendo em vista pertencer a META 2, que requer maior 

agilidade dos processos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62265 Nr: 1007-02.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELOINA MARTINS SBOMPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da(s) parte(s), Dr(a,s) José Renato Salicio 

Fabiano, para que efetue a devolução dos presentes autos, no prazo de 

03 (três) dias, tendo em vista pertencer a META 2, que requer maior 

agilidade dos processos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39895 Nr: 606-08.2010.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcimar Tavares, Avelino Alves da Silva, 

Olivindo Patias, Irio Antonio Zeczkoski, Ildemar Zecskoswski, 

ROBERVALDO MANOEL BARBOSA MATTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AVELINO ALVES DA SILVA, Cpf: 

45336342149, Rg: 668587, Filiação: Vitalino Alves da Silva e Sebastiana 

Alves da Silva, data de nascimento: 16/02/1987, brasileiro(a), natural de 

Juranda-PR, casado(a), taxista, atualmente em local incerto e não sabido 

OLIVINDO PATIAS, Cpf: 27503798068, Rg: 3.614.764-4, Filiação: Angelo 

Patias e Amália Maria Callegaro, data de nascimento: 01/05/1957, 

brasileiro(a), natural de Tuparendi-RS, comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido ILDEMAR ZECSKOSWSKI, Rg: 222.675, Filiação: 

Pedro Zecskoswski e Alda Volinge, data de nascimento: 27/03/1958, 

brasileiro(a), natural de Itaó-SC, casado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido IRIO ANTONIO ZECZKOSKI, Cpf: 31772129100, Rg: 538.260, 

Filiação: Pedro Zeczkoski e Alda Zeckzkoski, data de nascimento: 

10/08/1963, brasileiro(a), natural de Cafelândia-PR, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes nesses 

autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerado que a 

sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a intimação 

pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e considerando que a 

comarca de Paranaíta não conta com Defensoria Pública, intime-se o 

suspeito por edital.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 29 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-12.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARIANO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-64.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 15h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 
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audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-49.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TEIXEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000099-49.2018.8.11.0095. REQUERENTE: JULIO CESAR TEIXEIRA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Comprove o 

reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a vinculação do 

endereço informando nos autos com o comprovante de residência 

acostado, por meio de apresentação de contrato de aluguel ou outro 

documento consistente, de modo a demonstrar que o reclamante reside no 

endereço informado, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 7 de junho de 2018. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-34.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TEIXEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 15h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-74.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MADALENA DE QUEIROZ FRANQUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/11/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-04.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SOARES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000102-04.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ISMAEL SOARES FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Traga o reclamante, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a vinculação do endereço informado 

nos autos com o comprovante de residência acostado, por meio de 

contrato de aluguel ou outro documento consistente que indique que o 

reclamante reside no endereço informado, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 7 de junho de 2018. ANTONIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-86.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SOARES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000103-86.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ISMAEL SOARES FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Traga o reclamante, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a vinculação do endereço informado 

nos autos com o comprovante de residência acostado, por meio de 

contrato de aluguel ou outro documento consistente que indique que o 

reclamante reside no endereço informado, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITA, 13 de junho de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-71.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS AROUCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000104-71.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

AROUCHE REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte demandante 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos autos que 

reside no endereço informado nos autos, conforme comprovante de 

residência juntado à petição inicial, mediante contrato de aluguel ou outro 

instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-56.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSUITA SAU PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000105-56.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARIA DEUSUITA SAU 

PEREIRA FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se 

a parte demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

comprovar nos autos que reside no endereço informado nos autos, 

conforme comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante 

contrato de aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 
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providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-26.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000107-26.2018.8.11.0095. REQUERENTE: EDVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-05.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 2611/2018, às 16h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 471-20.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON PAULO DA SILVA, Cpf: 

78061946149, Rg: 1021 597-2, Filiação: Carmellnda Aparecida da Silva e 

Jeniper Theodoro da Silva, data de nascimento: 23/01/1975, natural de 

Dois Vizinhos-PR, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 

(66)9940-8116. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Nomeio o defensor público 

atuante na comarca para receber a intimação em nome do autor do fato, 

conforme determina a CNGC.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70431 Nr: 1130-92.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieison Mores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEISON MORES, Cpf: 01876144157, Rg: 

4866070, Filiação: Enite Lourdes Rovani Mores, data de nascimento: 

11/12/1987, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66194 Nr: 570-87.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO SOARES DA SILVA, Cpf: 

03082215165, Rg: 2097607-0, Filiação: Maria Claudina da Silva e João 

Manoel da Silva, data de nascimento: 25/05/1987, natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), atendente alarme, Telefone 6696868055. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66079 Nr: 496-33.2015.811.0095

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 743 de 860



Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FERREIRA BELlZARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI FERREIRA BELLZARE, Cpf: 

00350314179, Rg: 1.515.390-8, Filiação: Elza Maria Silva Bellzare e Valdir 

Ferreira Bellzaree, data de nascimento: 23/02/1981, natural de 

Janiópolis-PR, solteiro(a), auxiliar de limpeza, Telefone 6699205080. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65247 Nr: 128-24.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JOSÉ BUZETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAIR JOSÉ BUZETTE, Cpf: 

06786022634, Rg: 1698786-1, Filiação: Arminda Alves Buzette e Ubaldino 

Buzette, data de nascimento: 03/05/1947, natural de Cuparaque-MG, 

casado(a), lavrador, Telefone 66 8428-6902. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73756 Nr: 797-09.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Luiz Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO, Cpf: 

83889280153, Rg: 1220315-7, Filiação: Luzinete Luiz Custódio e Leopoldo 

Fernandes Custodio, data de nascimento: 27/07/1980, brasileiro(a), natural 

de Tangará da Serra-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

atipicidade da conduta.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações 

de praxe.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65231 Nr: 112-70.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO RODRIGO DOS SANTOS, Cpf: 

06185822156, Rg: 2S71838-0, Filiação: Gilselia Modesto dos Santos e 

Vanildo dos Santos, data de nascimento: 01/06/1996, natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (66) 8433-6112. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 569-05.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON GERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSON GERONIMO, Cpf: 05738841107, 

Rg: 2505484-8, Filiação: Jovellna Geronimo e ...., data de nascimento: 

12/03/1996, natural de Paranaita-MT, solteiro(a), ajudante geral. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código 

Penal, combinado com o artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato, relativa aos fatos 

constantes nesses autos, em razão da prescrição da pretensão 

punitiva.Considerado que a sentença que declara a extinção da 

punibilidade dispensa a intimação pessoal do suspeito, consoante 

determina a CNGC, e considerando que a comarca de Paranaíta não conta 

com Defensoria Pública, intime-se o suspeito por edital.Sem 
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custas.Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66030 Nr: 460-88.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner de Lima Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAGNER DE LIMA MOURA, Cpf: 

02084623170, Filiação: Terezinha Fátima Lima e Manoel Feitosa Moura, 

natural de Paranaíta-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

(66)8414-7743. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Nomeio o advogado Dr. Eloir 

Dela Justina, OAB/MT 21.973 para receber a intimação em nome do 

acusado. Arbitro em seu favor honorários advocatícios no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), devendo a secretaria expedir a competente 

certidão.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66933 Nr: 919-90.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI HENRIQUE PEREIRA DE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YURI HENRIQUE PEREIRA DE ABRÃO, 

Cpf: 05568578109, Rg: 24800236, Filiação: Jandira Pereirados Santos e 

Valdemarjosé de Abrão, data de nascimento: 27/12/1995, natural de 

Juina-MT, solteiro(a), Telefone (66)9614-8521. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69787 Nr: 707-35.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO SANTOS DE 

ARAUJO, Rg: 3527455, Filiação: Maria do Carmo Santos de Araujo e 

Eduardo Rodrigues de Araujo, data de nascimento: 07/12/1993, 

brasileiro(a), natural de Esperantina-PI, solteiro(a), vibradorista, Telefone 

66 9 9621 5777. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código 

Penal, combinado com o artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, relativa aos fatos constantes 

nesses autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerado 

que a sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a 

intimação pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e 

considerando que a comarca de Paranaíta não conta com Defensoria 

Pública, intime-se o suspeito por edital.Sem custas.Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 450-44.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEISON MARTINS SILVA, Cpf: 

05049537100, Rg: 2.5440.200-1, Filiação: Anellta Pereirada Silva e 

Francisco Martins Silva, data de nascimento: 08/01/1997, natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), entregador, Telefone 6696162746. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67074 Nr: 1003-91.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Raimundo Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RAIMUNDO VIEIRA, Cpf: 

43153291934, Rg: 2.000.127, Filiação: Raimundo Rosalvo Vieira e Antonia 

Josefa Leite Vieira, data de nascimento: 26/10/1958, brasileiro(a), natural 

de Cianorte-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81, 

§ 3º da Lei 9.099/95.DECIDO.Compulsando os autos, denoto que o(a) 

autor(a) do fatocumpriu integralmente a pena alternativa imposta na 

audiência preliminar. O douto representante do Ministério Público opinou 

pela extinção da punibilidade.Primeiramente, nos termos do art. 76 e 

parágrafos da Lei 9.099/95, Homologo a Transação Penal aceita pelo autor 

do fato para que dela surtam os jurídicos e legais efeitos. A presente 

medida não importará em reincidência. Registre-se para fins de impedir 

novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos.Em razão do 

integral cumprimento da transação penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do fato e aos fatos constantes 

nestes autos.Nomeio o advogado Dr. Eloir Dela Justina, OAB/MT 21.973 

para receber a intimação em nome do acusado. Arbitro em seu favor 

honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo 

a secretaria expedir a competente certidão.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73963 Nr: 930-51.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Augusto de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO AUGUSTO DE PAULO, Cpf: 

76947823153, Rg: 1.062.599-2, Filiação: Rosa Augusto de Paulo, data de 

nascimento: 05/06/1976, brasileiro(a), natural de Paulo Ramos-MA, 

solteiro(a), aposentado, Telefone 96542933 irmão. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao(à) autor(a) do 

fato e aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 453-96.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemente Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEMENTE NUNES, Cpf: 07372094968, 

Rg: 133694-4, Filiação: Ana Batista Nunes e Joao Augusto Nunes, data de 

nascimento: 05/10/1943, natural de Ibitira-MA, casado(a), Telefone 

(66)9900-9903. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fato Clemente Nunes, qualificado nos autos, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro no artigo 

107, inciso IV c.c o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal. Após o 

trânsito em julgado da presente decisão, proceda às baixas e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 05 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19636 Nr: 911-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Domingos Contó Filho, Vera Lúcia Rodrigues do 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Camilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652/MT

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes para manifestarem nos autos 

requerendo o que de direito, face o retorno dos autos da Instância 

Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40617 Nr: 367-58.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genaro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do exequene para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 405-36.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catiane Ribeiro Araujo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilson da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:MT/3402-B

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, e em razão do 

retorno dos autos do TJ/MT, impulsiono o feito aos patronos das partes 

para que no prazo de 05 (cinco)dias manifestem requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 423-23.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Gonçalves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, para que no prazo legal, apresente as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de Fls 89/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 650-81.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do requerente, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestando acerca dos documentos e petições de fls. 

95/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41257 Nr: 1006-76.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.686/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43730 Nr: 1856-96.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lourdes dos Santos, Juracy dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem condenação as custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado da 

sentença, adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15162 Nr: 1476-49.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdLA, LPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334, Lucilene Maria Oliveira - OAB:5296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odeney Miguel de Arruda - 

OAB:2.318

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do executado para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça embargos nos autos, em razão da penhora e avaliação realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43197 Nr: 1428-17.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Rodrigues Zeballos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isia Maria de Faria - 

OAB:MT/7130, Lucimar Dias da Silva - OAB:MT/20.637

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada Adriana Rodrigues Zeballos, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com 

os artigos 109, VI, e 110, todos do Código Penal.Proceda-se à destruição 

do objeto indicado em fls. 13.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao 

Ministér io Públ ico e a defesa.Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6563 Nr: 910-08.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Francisca de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, em razão do término da dilação de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41373 Nr: 1121-97.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:4846

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da autora, para que prazo de 05 (cinco)dias informe 

se o requerido efetuou o pagamento integral do débito, conforme recibo 

juntado às fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 44418 Nr: 424-08.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Inacia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19974 Nr: 1251-24.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Malvezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix Roberto Damas Junior - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o 

feito para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da 

carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44041 Nr: 149-59.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Zanatta Rodrigues Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

réu, para tanto apresentar memoriais finais no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41705 Nr: 1452-79.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.686/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8423 Nr: 329-90.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

para:

1- Intimação das partes quanto ao leilão designado aos fls. 193 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43488 Nr: 1676-80.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe sobre o efetivo recebimento do crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18753 Nr: 30-06.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Bahia Serviços 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ato contínuo, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE à 

DENUCIAÇÃO À LIDE feita pelo Município de Pedra Preta em face da 

empresa Bahia Serviços LTDA-ME.Condeno o litisdenunciante ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da denunciada, a serem 

fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser 

definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, eis que o Município é isento.Nos termos do artigo 496, caput, 

inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias,  arquive-se,  com as caute las 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19814 Nr: 1089-29.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanete Pereira Líceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77 Nr: 59-57.1991.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG, SAdA, Valdecir Souza Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Vasconcelos - 

falecido - OAB:2.977b, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895
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 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito, 

intimando os patronos dos executados para oferecimento de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado no despacho de fls. 475.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15915 Nr: 1736-92.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda dos Santos Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre os documentos juntados às fls. 110/111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1418-70.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Dias de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Fábio Dias de Araújo, em face da ocorrência da 

prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com os artigos 109, 

VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 293-38.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Divino da Silva 

Rodrigues - OAB:6738/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado Edemar Floriano da Silva, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV, c/c com 

os artigos 109, VI, e 110, todos do Código Penal.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1396-12.2013.811.0022

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Barcelos Filha - 

OAB:MT/16.475A, Deisi Vieira Ferreira - OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S)DA RECLAMANTE, para se manifestar 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do processo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 359-38.1999.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiany Nirley Ferreira do Amaral, Mikaelly Byanca 

Ferreira do Amaral, Ezileide Maria Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Jesus, Luiz Vígolo, Fazenda 

Taquari, Leila Garcia, Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Dayane Garcia Martinez - 

OAB:OAB/MT 22.512, Silvio Henrique Correa - OAB:9979-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3052 - A, Maria Roseleide Martinelli de Mendonça - 

OAB:8380, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B, Vanderlei 

Chilante - OAB:3533-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLEI 

CHILANTE, para devolução dos autos nº 359-38.1999.811.0022, Protocolo 

2381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43547 Nr: 1723-54.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Alves de Jesus, Izaias Ronaldo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado irá participar da 4ª Turma do 

“Programa de Pós-Graduação – MBA – em Poder Judiciário”, que ocorrerá 

no dia 15 de abril do corrente ano, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de setembro de 2016, às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas e o réu, para comparecerem a 

solenidade.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Proceda-se as intimações necessárias para o cumprimento do referido 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de abril de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 2292-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Maurílio da Silva, Cleonice Menezes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 833-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Anael David de Rezende, Alex Borges de 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Silva Filho, Vandete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:MT/6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 
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Oliveira - OAB:MT/7206-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte excipiente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 147. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 30-08.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite, Quintino 

Marques, Leozilza Rondon Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Cassio Roberto Costa Marques - OAB:2818, 

Daniela Marques Echeverria - OAB:4939, Emanuela Marques 

Echeverria - OAB:6896/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS LAUREMBERG 

EUBANK DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 30-08.1999.811.0028, 

Protocolo 1442, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 96828 Nr: 768-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair Farias Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do 

réu Waltair Farias da Silva Arruda, pela prática dos crimes previstos no 

art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e no art. 147, todos do 

Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

A denúncia foi recebida na data de 1º/04/2014, o denunciado foi 

pronunciado em 25/06/2014 e a Sessão do Tribunal do Júri está designada 

para o dia 07/11/2018.

Ademais, nota-se da certidão do oficial de justiça de fl. 174 que a 

testemunha de acusação João Márcio do Carmo não foi encontrada, bem 

como foi expedida carta precatória para intimação da testemunha Leonina 

do Carmo Arruda e do réu Waltair Farias Silva Arruda, sendo que em 

pesquisa ao site do TJMT verificou-se que até a presente data a missiva 

não foi cumprida, estando distribuída ao oficial de justiça.

Além disso, é fato público e notório que os investigadores de polícia Ednel 

Adriano Gomes da Silva e Joadilson Tomás Martins não estão laborando 

na Delegacia de Polícia de Poconé, eis que foram transferidos.

Deste modo, o representante do Ministério Público requer a desistência da 

oitiva das testemunhas de acusação, Ednel Adriano Gomes da Silva, 

Joadilson Tomás Martins e Leonina do Carmo Arruda, bem como insiste na 

inquirição de João Márcio do Carmo Arruda, requer, ainda, a decretação 

da revelia e da prisão preventiva do acusado, pois este não cumpriu com 

as medidas cautelares, qual seja, de manter o endereço sempre atualizado 

e, por fim, pugna pela extinção da punibilidade do crime previsto no art. 

147 do CP, eis que o crime já se encontra prescrito.

É o necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com relação a decretação de revelia e de prisão preventiva 

do acusado, entendo que tais pedidos não merecem prosperar, explico.

De fato o acusado deveria manter seu endereço atualizado nos autos, 

fato que não o fez; contudo, ao diligenciar na antiga residência do réu, o 

oficial de justiça foi recebido pelo seu genitor que informou endereço 

completo deste no Município de Várzea Grande, já tendo sido inclusive 

expedida carta precatória para a sua intimação.

Portanto, caso a intimação do pronunciado seja positiva no endereço 

fornecido pelo seu pai, não haverá nenhum prejuízo ao processo, eis que 

o endereço já foi atualizado nos autos.

No mesmo sentido, não podemos falar que o acusado é revel sem ao 

menos esperar o resultado da missiva expedida a Comarca de Várzea 

Grande, pois apenas é revel o réu que devidamente intimado não 

comparece aos autos ou o réu que altera seu endereço sem comunicar o 

Juízo e não é mais encontrado, nos termos do art. 367 do CPP.

No caso dos autos, há endereço completo do pronunciado no Município de 

Várzea Grande informado pelo seu genitor, inclusive com carta precatória 

já expedida, devendo ao menos aguardar o resultado da missiva se 

retornará positiva ou negativa.

Com relação a decretação de prisão preventiva, entendo que sem o 

retorno da missiva, não é possível se afirmar que o acusado está se 

evadindo buscando se esquivar da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, entendo que, por ora, não é o caso de decretar a 

revelia do acusado e a sua prisão preventiva, eis que não estão 

presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

Homlogo o pedido de desistência das testemunhas de acusação Ednel 

Adriano Gomes da Silva, Joadilson Tomás Martins e Leonina do Carmo 

Arruda, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como 

determino que a testemunha João Márcio do Carmo Arruda seja intimada 

no Distrito de Cangas, conforme dispõe a certidão de fl. 176.

Por fim, por não haver tempo hábil para o cumprimento do mandado de 

intimação e da missiva expedida a Comarca de Várzea Grande, bem como 

o fato do Plenário do Tribunal do Júri estar ocupado esta semana para a 

Força-Tarefa nos procedimentos processuais no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Poconé, redesigno a Sessão do Tribunal do Júri 

alhures aprazada para o dia 20/03/2019, às 09h00.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP

O crime do art. 147 do CP possui como pena in abstrato máxima o 

montante de 6 (seis) meses de detenção. Analisado sob a égide do art. 

109, inciso IV, do Código Penal, claramente se observa que o prazo 

prescricional é de 3 (três) anos, porém, o agente era menor de 21 (vinte e 

um) anos na data do fato, o que reduz pela metade o prazo prescricional, 

restando 1 (um) anos e 6 (seis) meses.

Considerando a data do recebimento da pronúncia (25/06/2014), até a 

presente data, já se passaram 4 (quatro) anos; assim, verifico que o delito 

resta prescrito, ex vi o art. 107, inciso IV e no art. 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Waltair Farias Silva Arruda, 

qualificado nos autos, com relação ao crime previsto no art. 147 do Código 

Penal, o que faço com espeque no art. 107, inciso IV e no art. 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal.

Notifique-se. Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 150244 Nr: 347-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Correa Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT

 Vistos etc.

Sobreveio aos autos, Pedido de Revogação de Prisão Preventiva 
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formulado pela defesa do acusado Hudson Correa Daniel (ref. 65), 

devidamente qualificado, aduzindo, em síntese, que não estão presentes 

os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP, bem como alega o 

constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento, eis que estão presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 

do CPP, bem como não há excesso de prazo, pois foi necessário expedir 

carta precatória para inquirição de testemunhas

 É o relato necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que o réu teve a sua prisão convolada em 

preventiva na data 17.01.2018, eis que o flagrado foi preso em flagrante 

na posse de veículo objeto de furto/roubo e com sinal identificador 

adulterado.

Após, criteriosa análise dos autos, verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do acusado.

A materialidade dos crimes em questão restou devidamente comprovada 

pelos documentos constantes no inquérito policial encartado ao presente 

feito.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, bem 

como pelo fato do acusado ter sido apreendido na posse do veículo.

Outrossim, impende salientar que o réu é useiro e vezeiro na prática de 

crimes, eis que o próprio acusado confessou para a autoridade policial 

que já respondeu pelos mesmos fatos no Estado do Rio de Janeiro.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante de recidiva delitiva, a 

qual segundo exegese de nossos Sodalícios, afronta a ordem pública, 

verbis:

 “Recidiva delituosa, como também a relevante periculosidade social do 

agente. Não bastasse isso, o paciente, em que pese primário 

tecnicamente, ostenta outra ação penal com acusação formal de roubo 

duplamente majorado. A propósito, a primariedade, à semelhança das 

demais eventuais condições pessoais favoráveis, não tem o condão de, 

por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da medida extrema, como na hipótese em tela. 

Elementos todos que servem de supedâneo à manutenção da prisão 

preventiva, visando à garantia de ordem pública. Alteração da 

competência que não macula a segregação decretada pelo Juízo da 2ª 

Vara Criminal, porquanto revestida a decisão das formalidades legais, 

cabendo ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Alvorada, com o aporte dos 

autos e a ciência de todas as peculiaridades fático-processuais da 

espécie, decidir pela ratificação dos atos ou pela soltura do paciente.” 

ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70066896457, Sexta 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem 

Osório, Julgado em 03/12/2015).

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em 

situação como esta o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 

312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva 

convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente 

volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos 

relacionados com a infração cometida (JTACRESP 42/58).

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do 

Enunciado 6:

“6. O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção 

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido 

da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações 

dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de 

inocência.”

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, 

pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da 

Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É 

este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à 

reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a 

gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a 

forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do 

ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e 

clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se 

a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade 

jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal 

interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

Com relação a argumentação defensiva de excesso de prazo, não 

vislumbro o excesso alegado.

 Apesar da defesa alegar que houve excesso na instrução criminal, pois o 

acusado se encontra preso há 9 (nove) meses, tal demora se deu pelo 

fato do processo ter sido encaminhado à Justiça Federal, depois a perícia 

criminal constatou que o documento apreendido não era falso, mas sim, 

adulteraram os dados identificadores do veículo, sendo que o Juízo 

Federal determinou a devolução dos autos.

Após o retorno o réu foi citado, interrogado e está se aguardando apenas 

o retorno da missiva expedida para inquirição das testemunhas de 

acusação para o encerramento da instrução criminal.

Além disso, em pesquisa ao site do TJMT verifico que a audiência de 

instrução designada na carta precatória está marcada para o dia 

06/11/2018.

Isto posto, verifico que o desenvolvimento do processo está prosseguindo 

de forma regular, aguardando apenas o retorno da missiva para a 

apresentação das alegações finais do Ministério Público e da Defesa do 

acusado para que seja proferida a sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado HUDSON CORREA DANIEL.

Ciência ao MP e à Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156737 Nr: 2927-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Maria dos Santos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163808 Nr: 5487-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 2019, às 

13h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155631 Nr: 2508-22.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A (BGN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 , REJEITO a preliminar arguida.Dito isso, dou o feito por saneado.Fixo 

como ponto controvertido, nos termos do artigo 357, II, do CPC, os próprios 

pedidos lançados pelo Requerente na exordial, questões de fato sobre as 

quais recairão a atividade probatória.Assim, DETERMINO a intimação das 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo 

prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de 

prova oral.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155536 Nr: 2471-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 REJEITO a preliminar de intempestividade da contestação arguida pelo 

Requerente.Dito isso, dou o feito por saneado.Fixo como ponto 

controvertido, nos termos do artigo 357, II, do CPC, os próprios pedidos 

lançados pelo Requerente na exordial, questões de fato sobre as quais 

recairão a atividade probatória.Assim, DETERMINO a intimação das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral.DETERMINO, ainda, a reunião deste feito (Código 155536) com o de 

Código 155602, nos termos do artigo 55 do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Dito isso, REJEITO a impugnação de ref. 91.Intime-se a requerida para 

providenciar o depósito dos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II 

do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos.Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao 

perito avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para 

o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do 

laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107608 Nr: 1001-31.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genoveva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18760, Marielle da Silva 

Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 CÓDIGO: 107608

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150244 Nr: 347-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Correa Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT

 Intimar advogada do denunciado da juntada de ofício de ref.77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164749 Nr: 5763-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Lemes de Campos Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 161777

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. Em análise aos documentos anexados a exordial verifica-se 

que a autora não logrou êxito em demonstrar quanto a sua atual condição.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Considerando a necessidade da comprovação dos requisitos do art. 300 

do CPC, entendo pertinente para a concessão da tutela de urgência a 
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realização da perícia médica. Deste modo, postergo a análise da tutela.

 Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 09h30min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, façam os autos conclusos para análise da tutela 

pleiteada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83711 Nr: 2409-62.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLMG, JAYdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 83711

DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de citação por hora certa de fls. 31, uma vez que a última 

informação nos autos é que o executado já faleceu, tendo em vista ao 

oficio expedido para Cartório de registro civil da comarca a qual informou 

que não consta registro do óbito do mesmo, considerando que o mesmo 

pode ter sido registrado em outras cidades.

 Sendo assim, Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164715 Nr: 5751-71.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Cristina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91079 Nr: 1825-58.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Marcio Morais, Antonio Sebastião da 

Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 DESCISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Civil Publica por Ato de Improbidade Administrativa 
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proposta em face de ARLINDO MARCIO DE MORAIS e ANTONIO 

SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES.

Considerando requerimento de cumprimento de sentença do IRMP à Ref. 

63:

INTIMEM-SE os Executados, na forma do Art. 523 do CPC/2015, para que 

no prazo de 15(quinze) dias promova o integral cumprimento da sentença 

de Ref. 25, efetuando o pagamento do montante da condenação 

correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertido em favor 

da Prefeitura Municipal de Poconé, ADVERTINDO-OS que em caso de não 

pagamento, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e será expedido mandado de penhora na forma do Art. 523 §1º e 

§3º do CPC/2015.

 Decorrido prazo, ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 2831-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Carmindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155932 Nr: 2603-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158024 Nr: 3393-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberdan Nogueira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 2280-86.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPX Materiais para Construção Ltda, Luis 

Antonio de Souza Formiga, Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A . Ribeiro - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 37 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Pela sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$500,00 (quinhentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50375 Nr: 2592-38.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 50375

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de fls.199/200, expeça(m)-se o(s) competente(s) 

alvará(s) da forma requerida, atentando-se a secretaria aos poderes 

aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono bem o prazo de dois dias úteis 

após o decurso do prazo de recurso, nos termos do Provimento 68 do 

CNJ.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9323 Nr: 192-90.2005.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Fátima de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fernando Henrique Machado da Silva - OAB:12866, Osmar 

Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça. - OAB:6.173/MT, Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614, MILENA DE JESUS MARTINS - OAB:250243/SP, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, Rubiana Aparecida 

Barbieri - OAB:230.024/SP

 CÓDIGO: 9323

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148902 Nr: 8364-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes, Johny 

Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 INTIMANDO as partes de que foi determindo a SUSPENSÃO do início da 

prova pericial, a fim de viabilizar que o Oponente apresente quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163759 Nr: 5472-85.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdASS, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163759

DECISÃO

VISTOS

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita na forma do art.98 do CPC.

Tendo em vista que nos autos subsiste interesse de menor, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155655 Nr: 2521-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Marcelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155655

DESPACHO

VISTOS

Defiro parcialmente o pedido de ref. 18, para que seja expedido novo 

mandado a ser cumprido em novo endereço informado pela parte autora 

nos preceitos do art. 212 do Cpc..

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77420 Nr: 637-64.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdM, MdPeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 77420

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Execução de Alimentos.

Instada a manifestar, a exequente pugnou pelas seguintes medidas, 

inserção do nome do executado nos cadastro de inadimplente, penhora de 

ativos financeiros via Bacen, expedição de ofício do INSS em busca de 

eventual benefício ativo, expedição de ofício ao DETRAN/MT e ao C.R.I. de 

Várzea Grande, Cuiabá, Poconé e Uruguaiana - RS a fim de localizar bens 

em nome do executado, expedição de ofício ao TRT/23º Região e TRF/1ª 

Região buscando ações em que o executado figure como polo ativo, além 

da imediata suspensão da CNH.

Igualmente, pleiteia a renovação do mandado de prisão civil.

Instado a manifestar, o IRMP apontou o alcance da maioridade pelo 

exequente, bem como a ausência de intimação do autor quanto aos 

valores bloqueados.

Pois bem.

Os pedidos da DPE merecem parcial acolhimento.

No que tange ao pedido de levantamento de alvará, em nome da 

representante do Exequente, verifico que a decisão de fl. 81 não foi 

totalmente cumprida, uma vez que não consta nos autos a intimação do 

executado, como bem pontuado pelo Parquet, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido.

Igualmente, INDEFIRO o pedido de prisão civil do Executado, nos termos do 

artigo 7º, do Pacto de São José da Costa Rica, por se tratar de obrigação 

de pagar quantia certa (art. 523 do CPC), já que a presente execução foi 

proposta sob o rito do artigo 732 do antigo CPC.

No que tange ao pedido de Bacenjud, verifico que o mesmo já fora 

deferido nos autos (fls. 82/83), no qual consta todas as contas bancárias 

de titularidade do executado, não havendo juntada de fato novo ou prova 

superveniente que justifique a renovação da consulta, devendo o pedido 

ser INDEFERIDO.

Quanto ao pedido de envio de ofício ao INSS, não verifico indícios de 

existência de processo em nome do executado, uma vez que não há 

informações de que o mesmo seja idoso ou possua algum tipo de 

deficiência, razão pela qual não se justifica a existência de eventual 

processo que beneficie o executado.

Quanto ao pedido de protesto, anoto que cabe a parte exequente o pedido 

de certidão que ateste a existência de débito, a fim de que seja efetuado o 

protesto, não sendo atribuição do judiciário, e sim incumbência da parte.

Em que pese o pedido de inserção do nome do executado nos cadastros 

de proteção ao crédito, constato que a medida já foi efetivada no presente 

processo às fls.59/61.

Defiro tão somente os pedidos para o fim de DETERMINAR o acesso via 

RENAJUD em busca de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), 

intimando-se o exequente em seguida acerca do resultado.

Não localizado veículo, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis de 

Poconé/MT, Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT a fim de localizar bens de 

titularidade do devedor e, com a resposta, vistas ao exequente.

Ademais, OFICIE-SE também o TRT 23ª Região e o TRF 1ª Região 

solicitando informações sobre eventuais ações judiciais em que o 

executado figure como AUTOR.

Cumpridas as determinações, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de suspensão da CNH.

 Por fim, quanto ao pedido realizado pelo IRMP, determino a intimação do 

Executado para manifestação acerca do valor constrito em sua conta, nos 

termos do artigo 854, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se competente alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148902 Nr: 8364-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes, Johny 

Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Intimação, no valor de 

R$ 15,00 (quinze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 766-64.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Maria de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEDSON DE MOURA LIMA - 

Procurador do Estado - OAB:4111

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Chamo o feito à ordem para nomear a DPE como curadora da Educon.
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2. Impugnação ao pedido de assistência judiciaria, INDEFERIDO conforme 

mídia audiovisual.

 3. Homologo a desistência da testemunha.

4. Oficie-se solicitando a devolução da carta precatória, independente de 

cumprimento.

 5. Vistas para alegações finais.

6. Após, conclusos para SENTENÇA.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158556 Nr: 3599-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDV, IFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 .Dessa forma, é despicienda a citação das demais irmãs para figurarem 

no polo passivo da presente demanda na condição de litisconsorte 

passiva, de forma que REJEITO a preliminar arguida pela Requerida.Dito 

isso, dou o feito por saneado.Considerando que nos casos de remoção, e 

por analogia, de curatela compartilhada, que devem seguir o procedimento 

comum, conforme preconiza o art. 761, parágrafo único, do CPC, 

especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.Após, certifique-se se necessário e 

façam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155468 Nr: 2425-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 10 e da 

decisão de ref.4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155590 Nr: 2491-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163097 Nr: 5281-40.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Maria de Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109024 Nr: 1368-55.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Celino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de impugnação de 

ref.74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155464 Nr: 2421-66.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Maria dos Dores Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 10 e intimar da 

decisão de ref.. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155581 Nr: 2489-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelucia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16 e intimar da 

juntada de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155468 Nr: 2425-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155468

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural proposta por 

MARGARIDA BATISTA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 
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será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, DETERMINO 

desde já a citação do Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8019200-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAVI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (EXECUTADO)

 

DESPACHO VISTOS, Certifique-se acerca da existência de embargos a 

execução. Após, intime-se o autor para requerer o que entender de direito 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013156-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CLAUDETE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013156-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELZA CLAUDETE DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares de falta de interesse de agir e impugnação ao valor da 

causa, uma vez que as mesmas se correlacionam com o mérito da causa, 

sendo então, analisadas em conjunto com este. Antes de adentrar o mérito 

da demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, 

uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017338-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIPLAN CLUBE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARETHA REGINA ALMEIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VANIL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014352-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014352-61.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIO MARTINS RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares de falta de interesse de agir e impugnação ao valor da 

causa, uma vez que as mesmas se correlacionam com o mérito da causa, 

sendo então, analisadas em conjunto com este. Rejeito também a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 
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que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011715-40.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUDIVAM SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 
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sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 
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decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011965-73.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011422-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADEMILSON SOUZA CORTEZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 
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falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 
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Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ACACIO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011536-43.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RAFAEL ACACIO DOMINGOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta 

do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TEREZINHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000260-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOANA TEREZINHA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA SALES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICIA MARIA SALES 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013334-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013334-05.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011430-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT20830/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011430-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA NEUZA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-72.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENXOVAIS SERRANA DO NORTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 14:50 horas.
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DALVINA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014357-83.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DALVINA PEREIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 
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saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000720-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIER DAYANA ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA GONCALINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011168-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CACIA GONCALINA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 
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que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014187-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY APARECIDA APOITIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014455-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014452-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DUARTE FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA FRANCISCA DE PINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:20 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 3114-65.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar acerca da petição ref. 97.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18940 Nr: 2763-62.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Santiago Galiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre os laudos periciais juntados aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 INTIMAÇÃO das partes do cálculo de atualização, juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 1030-32.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Nogueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 INTIMAÇÃO da parte executada, para no prazo legal, manifestar sobre o 

teor do auto de avaliação juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 4601-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho Pereira da Silva, Joana Silva dos 

Santos, Moisés Pereira da Silva, Jonas Pereira da Silva, Antonio Silva 

Santos, Ronaldo de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:MT19770, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:MT13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de Ref. 18 e nos termos da Legislação 

vigente e do provimento 056/2007, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento das 

custas processuais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 4601-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Filho Pereira da Silva, Joana Silva dos 

Santos, Moisés Pereira da Silva, Jonas Pereira da Silva, Antonio Silva 

Santos, Ronaldo de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:MT19770, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:MT13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas processuais, 

porém, efetuou o pagamento apenas da diligência do Oficial de Justiça, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001152-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0006699A (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 

(IMPETRADO)

PEDRO DA SILVA SANTOS (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001152-76.2018.8.11.0059 VANDERLEY SOARES DA SILVA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 e outros 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando que constou por 

equivoco a intimação da parte autora para fazer o recolhimento das 

custas processuais como se vê na certidão de impulsionamento 

ID-16290573, uma vez que essas custas são isentas em Mandado de 

Segurança, Impulsiono novamente os autos para intimar a parte autora 

para providenciar o pagamento somente das custas da diligencia do oficial 

de justiça para cumprimento do mandado expedido no prazo de 05 dias. 

Porto Alegre do Norte/MT, 5 de novembro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62540 Nr: 317-76.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE CAMILA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará de liberação de valores, observando-se os dados 

bancários declinados à folha 84.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71866 Nr: 4321-59.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO LEITE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará de liberação de valores, observando-se os novos 

dados bancários declinados à referência 99.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75990 Nr: 486-29.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA CRISTYNE LUZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 
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OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando tratar-se de demanda que busca benefício de assistência 

social, há necessidade do estudo socioeconômico, previsto no artigo 20 

da Lei 8.742/1993.

Assim, determino que seja oficiado à asisstente social deste Juízo para 

realização do estudo na residência e vida da autora, devendo apresentar 

laudo em até 30 dias.

Poderão as partes, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, 

acompanhar os trabalhos periciais, podendo, inclusive, indicar assistente 

técnico e formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Por isso, antes de intimar-se a assistente deste Juízo, encaminhem-se os 

autos ao réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 3178-06.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Guimarães Vieira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valencia Material Para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - 

OAB:35576

 Impulsiono os autos a fim de intimar parte ré, para apresentação de 

alegações finais escritas, nos prazos sucessivos de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82833 Nr: 4754-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPTC, ETC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS, IDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citados pessoalmente, os réus não compareceram aos autos. Contudo, 

não têm incidência, na espécie, os efeitos da revelia.

Assim, determino que se expeça ofício à equipe multidisciplinar deste 

Juízo, requisitando que, no prazo de até 30 dias, apresente laudo de 

estudo psicossocial na residência e relativamente aos autores e à criança, 

com o objetivo de conhecer se há ou não condições para adoção.

Por isso, fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas.

Se houver pretensão de produção de prova técnica, poderá formular 

quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

Também a parte autora poderá formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão, quanto à prova pericial a ser realizada 

pela equipe multidisciplinar já determinada.

Após a relização de todas essas diligências, deverá a Secretaria deste 

Juízo encaminhar os autos ao Ministério Público, que poderá manifestar-se 

no prazo de até 30 dias, sob o risco de preclusão. Ademais, o excesso de 

prazo na retenção injustificada dos autos no sistema do Ministério Público, 

de modo a inviabilzar a celeridade na prestação jurisdicional nesta 

demanda, poderá ser tomada como ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionada nos termos da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Expeça-se alvará de liberação de valores, observando-se os dados 

bancários declinados à referência 55.

Após, deverá a Secretaria Judicial certificar se houve decurso do prazo 

assinalado para manifestação da parte executada quanto aos cálculos 

apresentados pela exequente.

Na sequência, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se em prosseguimento.

Frise-se que nada sendo dito, deverão os autos serem remetidos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidades de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 1084-51.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO E DA SILVA, Divino Eterno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não se mostra omossa a decisão judicial quando o julgador claramente 

adota uma solução devidamente fundamentada.As razões encontradas 

nos Embargos tratadas pela parte como omissão visam à reforma da 

decisão para se amoldar ao entendimento da parte embargante, 

entendimento este que já foi afastado com a decisão judicial. Assim, a 

fundamentação dos Embargos de Declaração deveria compor recurso 

próprio, que seria o recurso de reforma, dirigido à instância própria.No que 

tange ao argumento da contradição, tem razão a parte. Isso porque não há 

sentença judicial nos autos e, por isso, passá-se a prolatá-la.O processo 

merece ser extindo porque o acordo extrajudicial apresentado 

unilateralmente, sem que uma das partes esteja representada por 

advogado em Juízo e no instrumento de acordo, não pode ser objeto de 

homologação judicial. É de comezinho saber que as partes, quando atuam 

em Juízo, devem ter capacidade postulatória e, na ausência desta, devem 

constituir advogado para tanto. O acordo extrajudicial apresentado pela 

parte contém um pedido implícito de ambas as partes acordantes para que 

seja homolgado judicialmente a avença, mas, uma delas não tem 

capacidade postulatória e não está representada por advogado, nem em 

Juízo e nem no instrumento do acordo.Por causa disso, DEIXO DE 

HOMOLOGAR O ACORDO. Por outro lado, a manifestação da parte 

exequente, dizendo que obteve extrajudicialmente o bem buscado no 

processo judicial, significa o desaparecimento do interesse processual 

superveniente.Assim, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.Por isso, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos 

desta sentença e, OCORRENDO O TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS NA CONDIÇÃO DE FINDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80546 Nr: 3295-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Silveira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864-A

 Em razão da manifestação contida na referência 27, defiro à parte 

executada, ora embargante, as benefícios da gratuidade judiciária.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente manifeste-se quanto 

aos embargos do devedor juntados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90859 Nr: 9768-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rosseto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca de endereços por meio do sistema BACENJUD 

pelo simples fato de, no ato de citação, o réu não ter sido encontrado.

 Isso porque é dever da parte promover diligências na tentativa de busca 

de endereço do réu. Além do mais, sendo a autora uma instituição 

financeira, tem vários mecanismos à disposição para encontrador seus 

devedores.

Assim, fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora apresente 

endereço do réu ou justifique a inviabilidade da diligência, sob o risco de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 2082-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Miranda Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem-se sobre o laudo pericial juntado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85132 Nr: 6224-95.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação posta na referência 30, defiro o pedido da parte 

exequente e autorizo a consulta por este Juízo nos sistemas disponíveis 

quanto ao endereço da parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 7688-57.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias Filho, NADIR APARECIDA 

MODOLO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Couto Ribeiro, Hermino Cabral Vieira 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo da Silva Linhares 

Netto - OAB:38.506 - GO, Emanuel Braz da Silveira - OAB:39.564 - GO, 

JOAQUIM LUIZ DA SILEIRA - OAB:GO/24356

 Aqui se tem ação de dissolução/extinção de condomínio rural, cumulada 

com demarcação e definição de domínio e indenização por lucros 

cessantes com pedido de tutela de evidência.

Ao receber a inicial, este Juízo deferiu o pleito antecipatório, para o fim de 

determinar a divisão e demarcação da cota parte dos Requerentes na 

área registrada na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Crixás/GO, às fls. 123/ 125 

do livro 82, e registrada no 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da 

Comarca de São Félix do Araguaia, sob a matrícula n° 15.056 e finalmente 

transferida para a Comarca de Porto Alegre do Norte na qual se encontra 

registrada no 1° Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, sendo 

registrada no LIVRO 02 – REGISTRO GERAL – MATRÍCULA 14.204 – 

FICHA 01.

Após, os demandados foram devidamente citados, tendo apresentado 

contestação e pedido de reconsideração da decisão inaugural.

pelo réu.

Em seguida, este Juízo rejeitou o pedido de revogação da liminar. 

Interposto agravo de instrumento pelo réu, este restou improvido.

Decido.

Tendo em vista o decurso do prazo estipulado sem que a liminar fosse 

cumprida DETERMINO à Secretaria deste Juízo que expeça mandado de 

imissão de posse e para cumprimento da decisão mediante oficial de 

justiça, para que o réu desocupe a área pertencente à parte autora, bem 

como autorizo o arrombamento e rompimento de obstáculos, no caso de 

necessidade. Oficie-se à Polícia Militar e a Polícia Civil para que 

acompanhe o Senhor Oficial de Justiça na diligência.

Outorizo que sejam indicados locais pelo autor para depósito de quaisquer 

bens se o réu não o fizer voluntariamente.

Do mesmo modo, autorizo a retirada de quaisquer pessoas ou 

impedimentos no local que possam se sobrepor ao cumprimento desta 

ordem, ficando o senhor oficial de justiça autorizado a requitar a força 

policial, civil ou militar, que necessitar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 235-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSON SALES DIAS PEREIRA 01570213194, 

Adson Sales Dias Pereira, ELISANGELA BRITO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a consulta ao RENAJUD com a finalidade de encontrar bens 

automóveis do réu.

Tendo sido encontrado, realize-se o bloquerio e, posteriormente, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem.

Defiro ainda a consulta às 3 últimas declarações de renda e bens do 

devedor, devendo ser usado o sistema INFOJUD para obtenção das 

informações. Sendo encontradass as declarações em nome do 

executado, junte-se aos autos; não tendo sido encontradas, certifique-se.

 Após, abra-se vista à parte exequente para que, em até 15 dias, 

manifeste-se quanto a eventuais pretensões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61056 Nr: 3815-20.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bismarque Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Tem a parte autora prazo de até 15 dias para manifestar-se quanto ao 

recurso de apelação interposto.

Tendo decorrido o prazo ou apresentada a peça, encaminhem-se estes 

autos à Instância Superior, externando as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92811 Nr: 10846-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Millkia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca de endereços por meio do sistema BACENJUD 

e INFOJUD pelo simples fato de, no ato de citação, o réu não ter sido 

encontrado. Além disso, a parte autora não demonstrou ter esgotado 

todas as diligências para tentativa de encontrar endereço do executado.

Isso porque é dever da parte promover diligências na tentativa de busca 
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de endereço do réu. Além do mais, sendo a autora uma instituição 

financeira, tem vários mecanismos à disposição para encontrador seus 

devedores.

Assim, fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora apresente 

endereço do réu ou justifique a inviabilidade da diligência, sob o risco de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94385 Nr: 11791-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NEY PINHEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MT, Sr. ELIEL BARROS 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que ainda não foi definida a controvérsia perante o 

Superior Tribunal de Justiça, aguarde-se em Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique a Secretaria deste Juízo, com urgência, se houve realização da 

perícia médica, devendo intimar a parte autora, no caso de não ter havido, 

para que, no prazo de até 15 dias, dizer as razões pelas quais não 

ocorreram os trabalhos técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89123 Nr: 8779-85.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91188 Nr: 9943-85.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINO RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 7688-57.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias Filho, NADIR APARECIDA 

MODOLO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Couto Ribeiro, Hermino Cabral Vieira 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo da Silva Linhares 

Netto - OAB:38.506 - GO, Emanuel Braz da Silveira - OAB:39.564 - GO, 

JOAQUIM LUIZ DA SILEIRA - OAB:GO/24356

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107354 Nr: 6746-88.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléberson Rodrigues Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado CLEBERSON 

RODRIGUES DE BRITO, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006.(...)Assim, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de 

diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o 

acusado é tecnicamente primário, não se dedique às atividades criminosas 

e nem integre organização criminosa.Reconhecida a mencionada 

minorante e considerando a natureza da droga (pasta base de cocaína), o 

que demonstra grande potencial lesivo, reduz-se a pena em ½ (metade), 

tornando-a, definitivamente, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.(...).Destarte, tendo 

em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e a pequena quantidade de 

droga apreendida, emprega-se o regime aberto, (...)Dessa forma, a pena 

definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso, 

constata-se, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com 

violência ou grave ameaça, o acusado não é reincidente em crime doloso 

e as circunstâncias contidas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, 

indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente 

recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal, 

mormente pela pequena quantidade de droga apreendida.Portanto, 

aplica-se a aludida substituição, devendo a pena privativa de liberdade do 

denunciado ser substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na 

pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários 

mínimos, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local 

para execução da medida prestativa e a entidade destinatária da 

prestação pecuniária.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107570 Nr: 6840-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shinthia Maria Gonçalves de 

Souza - OAB:16950-0

 Redesigno audiência para o dia 21 de Novembro de 2018, às 14h45min 

(horário oficial de MT).

 Expeça-se mandado de intimação para testemunha e comunique-se ao 

juízo deprecante.

Cumpra-se.
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Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43852 Nr: 2342-17.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadir Andre Kenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10192 Nr: 347-81.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Kreutzfeldt-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cristina Gonçalves 

Ligabo Duarte - OAB:3852/MT, Maria Lúcia Squillace - OAB:, 

Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 347-81.2009.811.0019 – CÓDIGO: 10192 – NÚMERO/ANO: 

10/2009

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

EXECUTADO(S): EDSON KREUTZFELDT – ME (CNPJ 33.703.240/0001-01)

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.315,62 (treze mil trezentos e quinze reais e 

sessenta e dois centavos), em 01 de setembro de 2.014.

PRIMEIRO LEILÃO: 21 de novembro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 21 de novembro de 20187, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através dos sites 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01) Lote nº 02, da quadra nº 52, com área 

de 800m², Matrícula Imobiliária nº 3.877 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 02) 

Lote nº 03, da quadra nº 52, com área de 800m², Matrícula Imobiliária nº 

3.160 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, 

avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 03) Lote nº 04, da quadra nº 52, 

com área de 800m², Matrícula Imobiliária nº 3.161 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil 

reais); 04) Lote nº 05, da quadra nº 52, com área de 800m², Matrícula 

Imobiliária nº 3.162 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos 

Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 05) Lote nº 06, da 

quadra nº 52, com área de 1.000m², Matrícula Imobiliária nº 3.163 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 

3.000,00 (três mil reais); 06) Lote nº 07, da quadra nº 52, com área de 

800m², Matrícula Imobiliária nº 3.164 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 07) Lote 

nº 08, da quadra nº 52, com área de 800m², Matrícula Imobiliária nº 3.165 

do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em 

R$ 3.000,00 (três mil reais); 08) Lote nº 09, da quadra nº 52, com área de 

800m², Matrícula Imobiliária nº 3.166 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 09) Lote 

nº 10, da quadra nº 52, com área de 800m², Matrícula Imobiliária nº 3.167 

do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em 

R$ 3.000,00 (três mil reais); 10) Lote nº 11, da quadra nº 52, com área de 

800m², Matrícula Imobiliária nº 3.168 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 11) Lote 

nº 12, da quadra nº 52, com área de 800m², Matrícula Imobiliária nº 3.169 

do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliado em 

R$ 3.000,00 (três mil reais); 12) A Quadra nº 53, com área de 10.000m², 

Matrícula Imobiliária nº 3.170 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto 

dos Gaúchos/MT, avaliada em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 13) A 

Quadra nº 65, com área de 10.000m², Matrícula Imobiliária nº 3.171 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, avaliada em R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais); 14) A Quadra nº 66, com área de 

10.000m², Matrícula Imobiliária nº 3.172 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Porto dos Gaúchos/MT, avaliada em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais), 

em 22 de julho de 2.015, atualizada para R$ 164.327,19 (cento e sessenta 

e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), sendo o 

valor de R$ 3.000,00 atualizado para R$ 3.496,32 e o valor de R$ 

36.000,00 atualizado para R$ 41.955,89, em 22 de outubro de 2.018.

**O valor da avaliação poderá ser atualizado até a data do Leilão**

DEPOSITÁRIO: Não informado.

ÔNUS: Eventuais constantes nas Matrículas Imobiliárias respectivas.

 LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial 

Rural, FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de 

correção monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca 

judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

 OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 

último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado EDSON 

KREUTZFELDT – ME, na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
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forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 

nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Guisela Isernhagen Tonholo

Gestor Judiciário Aut. Art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42235 Nr: 1405-07.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A ref.27 é tempestiva, motivo pelo qual impulsiono os autos a fim de 

intimar a autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21888 Nr: 35-32.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal se houve o recebimentos dos valores pleiteado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42860 Nr: 1756-77.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Tozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Vitor Murata Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1756-77.2018.811.0019 – CÓDIGO: 42860

 AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: CELSO TOZZI

VALOR DO DÉBITO: R$ 19.621,60 (dezenove mil seiscentos e vinte e um 

reais e sessenta centavos), em 12 de abril de 2018.

PRIMEIRO LEILÃO: 21 de novembro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 21 de novembro de 20187, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Imóvel rural denominado Fazenda Andirá IX, 

com área de 786,00 ha, parte de outra área maior, sem denominação, 

desmembrada da Fazenda Santa Izabel, situada no município de Porto dos 

Gaúchos/MT, com seus rumos, medidas e confrontações descritos como 

segue: O M-01, está localizado em ponto comum de divisa entre as 

propriedades Shigueo Komori, Fazenda São Cristóvão (hoje Fazenda São 

Paulo) e o imóvel em descrição. Daí segue com o azimute magnético de 

187º45’00” e 4.860,00m até o M-02. Do M-01 ao M-02, confronta com 

propriedade de Shigueo Komori. Segue com azimute magnético de 

277º45’00” e 1.617,28m até o M-03, confronta com a propriedade de Luiz 

Gudolle Caciatori (hoje Fazenda Bom Pastor, proprietário Elio Henrique 

Lazaron). Segue com azimute magnético de 07º45’00” e 4.860,00 m até o 

M-04. Do M-03 ao M-04, confronta com as propriedades de Luiz Fernando 

Quiroga e Mauro Felipe Quiroga. Segue o azimute magnético de 97º45’00” 

e 1.617,28m até o M-01, ponto de partida, encerrando o perímetro. A área 

está toda em mato, sem benfeitorias. Imóvel matriculado sob o nº 6.203 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.751.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta e 

um mil reais), em 30 de julho de 2013, atualizado para R$ 3.728.194,18 

(três milhões setecentos e vinte e oito mil cento e noventa e quatro reais e 

dezoito centavos), em 20 de outubro de 2018.

**O valor da avaliação poderá ser atualizado até a data do Leilão**

DEPOSITÁRIO: Não constituído.

ÔNUS: Ação Demarcatória de Autos nº 514/1987 – Cód. 896, onde os 

confrontantes Luiz Fernando Quiroga e Mauro Felipe Quiroga requerem a 

área como reserva legal para si. Eventuais outros constantes na Matrícula 

Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial 

Rural, FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de 

correção monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca 

judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

 OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 

último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados CELSO TOZZI, e 

seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
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anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 

nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de Outubro de 2018.

Guisela Isernhagen Tonholo

Escrivã Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 2012-88.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Félix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autora para, querendo, manifestar acerca da ref.132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1624 Nr: 184-19.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da Carta Precatória devolvida e juntada às fls.206/208.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8874 Nr: 24-13.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Madeiras e Compensados Ltda-EPP, 

Dilmar Antonio Schuck, Marivone Pereira Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132-B/MT, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, 

Manoel Tavares de Menezes Netto - OAB:, Marcelo Gatto Spinardi 

- OAB:, Omar Inês Sobrinho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 24-13.2008.811.0019 – CÓDIGO: 8874 – NÚMERO/ANO: 

2/2008 e APENSO Nº 913-93.2010.811.0019 - CÓDIGO 11967

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

EXECUTADOS: ARNOS MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA. – EPP; 

DILMAR ANTONIO SCHUCK e MARIVONE PEREIRA SCHUCK

VALOR DO DÉBITO: R$ 192.280,65 (cento e noventa e dois mil duzentos e 

oitenta reais e sessenta e cinco centavos), em 6 de junho de 2018.

PRIMEIRO LEILÃO: 21 de novembro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 21 de novembro de 20187, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Chácara nº 110, remanescente da chácara 

nº 110, com a área de 6,05 há, que corresponde a 2,50 alqueires 

paulistas, da Gleba Ibitinga, situada no Distrito de Novo Horizonte, 

município de Porto dos Gaúchos/MT. A chácara tem a configuração de um 

polígono irregular, e tem os seguintes limites e confrontações: MP-1: marco 

de madeira de lei cravado na mata. Partindo-se deste com rumo magnético 

de 77º00’SW e percorrendo uma distância de 326m, confrontando com a 

chácara nº 107, encontra-se o MP-2; MP-2: marco de madeira de lei 

cravado na mata. Partindo-se deste com rumo magnético de 21º00’SE e 

percorrendo uma distância de 182m, confrontando com a chácara nº 108 

encontra-se o MP-3; MP-3: marco de madeira de lei cravado na mata. 

Partindo-se deste, com rumo magnético de 81º00’NE e percorrendo uma 

distância de 314m, confrontando com a chácara nº 110-A, encontra-se o 

MP-4; MP-4: marco de madeira de lei cravado na mata. Partindo-se deste 

com ruma magnético de 18º00’NW e percorrendo uma distância de 200m, 

confrontando com chácaras residenciais, encontra-se o MP-1. Código 

INCRA nº 901.075.026.158-0, área total: 6,0; FMP 6,0; mód. fiscal: 100,0. A 

área encontra-se aberta e sem nenhuma benfeitoria. Imóvel matriculado 

sob o nº 1.007 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos 

Gaúchos/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 87.725,00 (oitenta e sete mil setecentos e vinte e 

cinco reais), em 4 de abril de 2018, atualizado para R$ 90.042,93 (noventa 

mil e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), em 20 de outubro 

de 2018.

**O valor da avaliação poderá ser atualizado até a data do Leilão**

DEPOSITÁRIO: Não constituído.

ÔNUS: Penhora nos autos nº 00243.2006.081.23.00-0, em trâmite na Vara 

do Trabalho de Juína, em favor de Lucélia Pereira Santana. Eventuais 

outros constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, Jucemat nº. 

22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial 

Rural, FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, será 

devida a comissão de 2,5% (dois e meio por cento). Em caso de pedido 

oriundo das partes, acordo ou quitação do débito executado, será devido 

ao leiloeiro o percentual de 2,5% de comissão sobre o valor da avaliação a 

ser pago pela parte executada.

PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de 

correção monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca 

judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução 

idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante 

ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o 

valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. 

Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar 

o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

 OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 

último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 
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respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ARNOS 

MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA. – EPP, na pessoa de seu 

Representante Legal; DILMAR ANTONIO SCHUCK e MARIVONE PEREIRA 

SCHUCK, e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem poderá ser arrematado 

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas 

nessas condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser 

arrematado por qualquer lanço, excetuando-se o lanço vil (CPC, arts. 891, 

CPC/2015).

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de Outubro de 2018.

Guisela Isernhagen Tonholo

Gestor Judiciário Aut. Art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43862 Nr: 2347-39.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wirsch Comércio e Distribuição Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlos Luiz Bertoni - 

OAB:44933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato de citação ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", nos termos 

do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 1960-24.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, para apresentação 

de impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43216 Nr: 1965-46.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Nunes Moreira, Maria Irene Malaquias Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes requerentes, através de seu advogado, para 

apresentação de impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44894 Nr: 2868-81.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogério Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato F. D. Nery - 

OAB:6.193-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos da Ordem de Serviço nº 02/2016 deste juízo, que 

autoriza a secretaria cumprir, independente de despacho, cartas 

precatórias cujo ato deprecado seja citação, intimação e notificação, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 2902-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Armendo Gegarro, Rosa Maria de Morais 

Gegarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes requerentes, através de seu advogado, para 

apresentação de impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41248 Nr: 860-34.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mesnerovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, para apresentação 

de impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30030 Nr: 1058-42.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A ref.97 é tempestiva, motivo pelo qual intimo a parte Exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11822 Nr: 767-52.2010.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Morais
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves, Espólio de Casto Nery Suárez 

Castedo, representado por Patricia Prins Suarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Carlos Frederico Linhares Terra - OAB:80.607/RJ, 

Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Symone Mesquita 

de Oliveira - OAB:121015/RJ, Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 INTIMO as partes do teor da r. decisão de fls. 183 e 183 verso, para 

manifestarem no praxo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9512 Nr: 669-38.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cunali Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Sergio Augusto Dias Bastos - OAB:SP-157.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da devolução da CP juntada às fls. 262/266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44562 Nr: 2700-79.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves, Miria Crepaldi Alves "Espolio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:4937/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 1718-02.2017.811.0019

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAARrpMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAJdS, CJdS, JJdS, EJdS, CRdS, CRdS, JdSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos articulados na exordial, atribuo ao requerido 

ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA a alegada paternidade, com embasamento no 

exame de DNA, bem como demais documentos acostados aos autos para 

declarar que ISABELY ANTÔNIA APARECIDA RIBEIRO, nascida em 

13/10/2016, é filha biológico de ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA.Por 

conseguinte, DETERMINO que seja oficiado o cartório de Registro de 

Pessoas Naturais desta Comarca de Porto dos Gaúchos, para constar no 

assento de nascimento da menor, o nome do genitor e dos avós paternos, 

devendo ser retificado o nome do requerente na certidão de nascimento 

para “ISABELY ANTÔNIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA”, expedindo-se 

para tanto, nova certidão, feitas as retificações devidas; e o registro da 

sentença no Registro Civil local no livro “E” de que trata o art. 33, 

parágrafo único, da Lei n.° 6.015/1973. Condeno a parte requerida a pagar 

as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da 

parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, do Código de Processo Civil, no entanto, DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita, dos requeridos Creuza Rosa de Souza, Juraci da Silva 

Kreusch e Cleonice Rosa de Souza, devendo, portanto, ser aplicado o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

mediante baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36757 Nr: 1559-89.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparicio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Intimo o recuperando, através de seu advogado, da decisão(ref.60).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 246-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPdS, RIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Portanto, diante do exposto e por tudo que mais consta dos autos, 

MANTENHO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL da menor A. S. D. I., de 

modo DEFIRO a cota ministerial de ref. 156, e DETERMINO que sejam 

oficiados os respectivos órgãos para elaboração de estudo psicossocial 

com a avó paterna Maria José e seu esposo Mauri dos Santos, a fim de 

verificarem se possuem condições de oferecer um ambiente adequado às 

necessidades da menor Ana Sofia da Silva Igachira, elaborando-se o 

pertinente relatório circunstanciado, no prazo de 05 (cinco) dias.Com as 

respostas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

em igual prazo.No mais, em atenção ao disposto no art. 8° do Provimento 

n. 36 do CNJ e art. 19 §1° da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), bem como no Ofício Circular n. 300/2018/CEJA, oriundo da 

Corregedoria Geral da Justiça, DESIGNO AUDIÊNCIA CONCENTRADA para 

o dia 30 de novembro de 2018, às 13h30min.Intimem-se os 

genitores/requeridos, avó paterna e seu esposo, inclusive os agentes da 

infância e equipe multidisciplinar – Assistentes Sociais, Psicólogas, 

Conselheiras tutelares.Intime-se o Conselho Tutelar desta urbe para 

providenciarem o encaminhamento da criança para a referida 

solenidade.CIENTIFIQUE-SE o juízo de Juara.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-30.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010043-24.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010010-34.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-61.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010065-82.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010084-88.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do 

exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000002-83.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Citada, a parte Executada limitou-se a pugnar pela intimação do 

exequente para informar se deseja abrir mão do valor excedente para 

expedição da RPV, tendo em vista o valor limite das RPVs ser de R$ 

12.824,00 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais), enquanto o valor da 

presente execução é R$ 18.481,05 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e 

um reais e cinco centavos), nada opondo quanto aos caracteres que 

permeiam o título exequendo. Em manifestação (ID 12953952), a parte 

exequente renúncia ao valor excedente, para que seja realizado o 

pagamento através de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Diante disso, 

DETERMINO o pagamento do crédito no valor igual a 100 UPF/MT através 

de Requisições de Pequeno Valor – RPV, devendo ser observado o que 

dispõe o no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento 

e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor. Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos. Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; Intimem-se e cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-37.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

DECISÃO Vistos. Trata-se de execução de honorários advocatícios, 

distribuída em 07 de dezembro de 2017, ajuizada por AGNALDO VALDIR 

PIRES em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Citada, a Fazenda Pública 

Estadual manifestou no id 11891470 concordância com o valor 

apresentado pelo exequente, mas pugnou pela intimação do exequente 

para informar se deseja abrir mão do valor excedente para expedição do 

RPV, tendo em vista o valor limite dos RPVs ser de R$ 12.824,00 (doze mil, 
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oitocentos e vinte e quatro reais), enquanto o valor da presente execução 

é de R$ 16.720,95 (dezesseis mil setecentos e vinte reais e noventa e 

cinco centavos). Em manifestação de id 12101531, o exequente insiste na 

expedição do RPV, alegando que a ação executiva foi proposta, antes, da 

vigência do regramento estadual nº. 10.656/2017, possuindo, assim, 

direito líquido e certo no recebimento dos valores de acordo com a lei 

revogada (Lei nº 7.894/03). Instado a se manifestar o executado reiterou o 

pedido anterior, pugnando pelo prosseguimento do feito no regime de 

precatórios, caso não haja renúncia do valor excedente por parte do 

exequente (id 13837921). É o breve relatório. Passo a decidir. De início, 

importante acentuar que foi sancionada, em 28.12.17, a Lei nº 10.656, que 

revogou a Lei nº 7.894/03, passando a disciplinar os procedimentos para 

pagamento de obrigações de pequeno valor. Anteriormente o teto para 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV era fixado pela Lei 

7.894/03 em 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPF’s/MT, agora com a 

nova Lei nº 10.656/2017 o teto esta reduzido para 100 (cem) UPF’s/MT. 

Compulsando os autos, verifica-se que a execução dos créditos 

sucumbenciais iniciaram-se ainda sob a égide da Lei 7.894/03, em 

07/12/2017, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 10.656/2017, que 

foi em 28/12/17, sendo assim, a presente demanda deve obedecer às 

disposições da lei revogada. Isso porque, a questão ora debatida, foi 

afetada à sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário 

729.107 Distrito Federal, e apesar de não ter sido julgado ainda, já conta 

com parecer da Procuraria-Geral da República, que se manifestou pela 

impossibilidade da incidência retroativa da norma legal a momento anterior 

à constituição definitiva do crédito, considerando a essência da 

segurança jurídica. Vejamos: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO 

INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES 

EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-3-2015 ). (Negritei). Nesse 

sentido, são os entendimentos de vários julgados dos Tribunais 

Superiores em casos semelhantes, in verbis: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFIN E OBRIGAÇÕES DE 

PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, 

DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS 

NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA 

JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA 

EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 

ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS 

PARÂMETROS , AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM 

DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO 

MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR 

PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança 

jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se 

impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se 

sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em 

ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre 

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que 

se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o 

administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade 

do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem 

situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela 

boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode 

ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, 

no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer 

incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, 

norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da 

Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em 

referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada 

em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao 
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https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAVMBKRFDL ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

(RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 

09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - LIMITE ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. EXECUÇÃO 

PROPOSTA EM DATA POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 CR/88 - PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. 

RECURSO PROVIDO. Considerando que ao tempo da execução já vigia a 

lei municipal 1.329/2007, deve ela ser observada, haja vista que o que 

determina a possibilidade da expedição de requisição de pequeno valor é 

a lei vigente no momento do ajuizamento da ação executiva. Se a lei 

municipal responde a contento o disposto no artigo 100, §4º, da CF, 

notadamente no que tange o valor mínimo do RPV, não há que se falar em 

vício e/ou inconstitucionalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0480.00.016920-5/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/12/2013, publicação da súmula em 12/12/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ESTADO DE MINAS GERAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ART. 

87, INCISO I, ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - ART. 9º, § 3º, DA 

LEI ESTADUAL Nº 14.699/03 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - 

NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 20.540/12 - 

NORMA DE DIREITO MATERIAL - LIQUIDAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA 

EM VIGOR - APLICABILIDADE. - A teor do art. 87, I dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição 

Federal/1988, até publicação oficial da respectiva lei definidora pelo 

Estado de Minas Gerais, seriam considerados de pequeno valor os débitos 

ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor 

igual ou inferior a quarenta salários-mínimos. - No uso de sua competência 

legislativa, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 13.699/2003, 

fixando, no seu art. 9º, §3º, o limite de expedição de Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, em R$ 11.000,00 (onze mil reais). - A então Corte 

Superior deste Egrégio TJMG, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, 

§3º, da Lei Estadual nº 14.669/03, no julgamento do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 1.0024.02.876779-6/005, por considerar que tal 

dispositivo legal contrariou o princípio constitucional da simetria, na medida 

em que desconsiderou o mecanismo de atualização permanente 

estabelecido no art. 87 do ADCT da Constituição Federal/1988. - Com a 

edição da Lei Estadual nº 20.540/12, o vício que levou à declaração de 

inconstitucionalidade da redação anterior do dispositivo legal foi sanado. - 

Para fins de definição do limite para expedição de RPV deve-se observar 

a data da liquidação da sentença transitada em julgado, visto que a norma 

em questão ostenta natureza de direito material e, portanto, não se aplica 

às execuções que já estivessem em andamento no momento em que se 

iniciou sua vigência. Se anterior à entrada em vigor da Lei nº 20.540/12, 

em 15/12/2012, deve ser aplicado o "quantum" previsto no art. 87 do ADCT 

(40 salários-mínimos). Se posterior, aplica-se o montante de 4.723 Ufemgs 

(quatro mil setecentas e vinte e três Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais). - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.13.022391-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2014, publicação da súmula em 

16/06/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

RPV. LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA. SEQUESTRO DE VERBAS 

PUBLICAS. ARTIGO 17, CAPUT E § 2º, DA LEI N.º 10.259/2001. A lei local 

que exerce a competência constitucional de fixar o valor da obrigação de 

pequeno valor só incide nas execuções ajuizadas após a sua vigência e 

até a publicação da Emenda Constitucional n.º 62/09 que fixou o novo 

parâmetro. É possível o sequestro de verbas para pagamento de 

requisições de pequeno valor (RPV), conforme autorização expressa do 

artigo 17, §2º, da Lei n.º10.259/2001 - Precedente do STJ. Recurso 

conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0414.12.002494-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 782 de 860



21/08/2013) EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - LEI ESTADUAL N. 15.945/2013 QUE REDUZIU O VALOR DO 

PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) 

SALÁRIOS-MÍNIMOS - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

INOCORRÊNCIA - DIREITO INTERTEMPORAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A 

EFICÁCIA TEMPORAL DA LEI - VIGÊNCIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO 

DO TÍTULO EXECUTIVO - INAPLICABILIDADE - VALOR EXECUTADO 

INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT DA CF/88 - PAGAMENTO 

POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRECEDENTES DO ÓRGÃO 

ESPECIAL DO TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Frente ao 

disposto nos arts. 100, § 4º, da Constituição Federal, e 87, do respectivo 

ADCT, ao princípio federativo da autonomia estadual, e a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, cada ente da Federação (Estados, Municípios e 

Distrito Federal), atendendo ao princípio da razoabilidade, tem liberdade 

para estabelecer, de acordo com a sua capacidade orçamentária e o 

volume de suas dívidas, o teto máximo para Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) para pagamento de débitos oriundos de decisões judiciais, sem 

necessidade de expedição de precatório. A lei estadual ou municipal que 

define quanto é o pequeno valor que, nos termos da Constituição, 

dispensa a expedição de precatório para cobrança de créditos em 

execução de sentença contra a Fazenda Pública, tem eficácia somente 

para os títulos executivos constituídos após o início de sua vigência, e não 

aos anteriores, que se submetem ao teto estipulado no art. 87 do ADCT da 

CF/88. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.074314-8, de Araranguá, rel. 

Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 06-11-2014). 

Assim, ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a Lei nº 

10.656/2017, mostra-se inseguro afetar situação jurídica já consolidada no 

tempo, conferindo-lhe aplicação retroativa, em detrimento do direito 

adquirido, do ato jurídico perfeito, com evidente ofensa à segurança 

jurídica. Diante disso, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial a adoção das 

providências delineadas pelo Provimento n.º 11/2017, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos. Intime-se a fazenda 

Pública Estadual da presente decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação
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DECISÃO Vistos. Trata-se de execução de honorários advocatícios, 

distribuída em 06 de abril de 2017, ajuizada por ANDRÉ RODRIGO 

SCHNEIDER em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Citada, a Fazenda 

Pública Estadual manifestou no id 8996490 concordância com o valor 

apresentado pelo exequente, requerendo a sua homologação. Na 

sentença de id 10163206 foi extinto o presente processo de execução, 

com fundamento no art. 924, III, do CPC. O Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça liquidou o cálculo, conforme 

planilha de id 12341437. Ofício expedido requisitando o pagamento em 

favor o exequente, através de RPV, no id 12490359. O exequente pleiteou 

pela determinação do sequestro nas contas bancárias de titularidade do 

executado, bem como a expedição de alvará para transferência do valor 

em seu favor (id 13876728). Foi juntado no id 14510886 manifestação do 

executado, o qual pugnou pela intimação do exequente para informar se 

deseja abrir mão do valor excedente para expedição do RPV, tendo em 

vista o valor limite dos RPVs ser de R$ 12.824,00 (doze mil, oitocentos e 

vinte e quatro reais), enquanto o valor da presente execução é de R$ 

14.050,60 (quatorze mil e cinquenta reais e sessenta centavos). Em 

manifestação de id 15620855, o exequente insiste na expedição do RPV, 

alegando que a ação executiva foi proposta, antes, da vigência do 

regramento estadual nº. 10.656/2017, possuindo, assim, direito líquido e 

certo no recebimento dos valores de acordo com a lei revogada (Lei nº 

7.894/03). É o breve relatório. Passo a decidir. De início, importante 

acentuar que foi sancionada, em 28.12.17, a Lei nº 10.656, que revogou a 

Lei nº 7.894/03, passando a disciplinar os procedimentos para pagamento 

de obrigações de pequeno valor. Anteriormente o teto para expedição da 

Requisição de Pequeno Valor – RPV era fixado pela Lei 7.894/03 em 256 

(duzentos e cinquenta e seis) UPF’s/MT, agora com a nova Lei nº 

10.656/2017 o teto esta reduzido para 100 (cem) UPF’s/MT. Compulsando 

os autos, verifica-se que a execução dos créditos sucumbenciais 

iniciaram-se ainda sob a égide da Lei 7.894/03, em 06/04/2017, antes, 

portanto, da entrada em vigor da Lei 10.656/2017, que foi em 28/12/17, 

sendo assim, a presente demanda deve obedecer às disposições da lei 

revogada. Isso porque, a questão ora debatida, foi afetada à sistemática 

da repercussão geral no recurso extraordinário 729.107 Distrito Federal, e 

apesar de não ter sido julgado ainda, já conta com parecer da 

Procuraria-Geral da República, que se manifestou pela impossibilidade da 

incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição 

definitiva do crédito, considerando a essência da segurança jurídica. 

Vejamos: APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – 

PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – 

ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM 

AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-3-2015 ). (Negritei). Nesse 

sentido, são os entendimentos de vários julgados dos Tribunais 

Superiores em casos semelhantes, in verbis: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFIN E OBRIGAÇÕES DE 

PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, 

DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS 

NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA 

JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA 

EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 

ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS 

PARÂMETROS , AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM 

DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO 

MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR 

PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança 

jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se 

impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se 

sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em 

ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre 

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que 

se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o 

administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade 

do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem 

situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela 

boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode 

ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, 

no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer 
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incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, 

norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da 

Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em 

referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada 

em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao 

r e g i m e  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o : 

http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea... 3 de 

5 25/01/18 20:30 Num. 12101544 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: 

A G N A L D O  V A L D I R  P I R E S  -  0 7 / 0 3 / 2 0 1 8  2 0 : 1 8 : 3 4  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAVMBKRFDL ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

(RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 

09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - LIMITE ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. EXECUÇÃO 

PROPOSTA EM DATA POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 CR/88 - PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. 

RECURSO PROVIDO. Considerando que ao tempo da execução já vigia a 

lei municipal 1.329/2007, deve ela ser observada, haja vista que o que 

determina a possibilidade da expedição de requisição de pequeno valor é 

a lei vigente no momento do ajuizamento da ação executiva. Se a lei 

municipal responde a contento o disposto no artigo 100, §4º, da CF, 

notadamente no que tange o valor mínimo do RPV, não há que se falar em 

vício e/ou inconstitucionalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0480.00.016920-5/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/12/2013, publicação da súmula em 12/12/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

ESTADO DE MINAS GERAIS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ART. 

87, INCISO I, ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - ART. 9º, § 3º, DA 

LEI ESTADUAL Nº 14.699/03 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - 

NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 20.540/12 - 

NORMA DE DIREITO MATERIAL - LIQUIDAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA 

EM VIGOR - APLICABILIDADE. - A teor do art. 87, I dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição 

Federal/1988, até publicação oficial da respectiva lei definidora pelo 

Estado de Minas Gerais, seriam considerados de pequeno valor os débitos 

ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor 

igual ou inferior a quarenta salários-mínimos. - No uso de sua competência 

legislativa, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 13.699/2003, 

fixando, no seu art. 9º, §3º, o limite de expedição de Requisição de 

Pequeno Valor - RPV, em R$ 11.000,00 (onze mil reais). - A então Corte 

Superior deste Egrégio TJMG, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, 

§3º, da Lei Estadual nº 14.669/03, no julgamento do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 1.0024.02.876779-6/005, por considerar que tal 

dispositivo legal contrariou o princípio constitucional da simetria, na medida 

em que desconsiderou o mecanismo de atualização permanente 

estabelecido no art. 87 do ADCT da Constituição Federal/1988. - Com a 

edição da Lei Estadual nº 20.540/12, o vício que levou à declaração de 

inconstitucionalidade da redação anterior do dispositivo legal foi sanado. - 

Para fins de definição do limite para expedição de RPV deve-se observar 

a data da liquidação da sentença transitada em julgado, visto que a norma 

em questão ostenta natureza de direito material e, portanto, não se aplica 

às execuções que já estivessem em andamento no momento em que se 

iniciou sua vigência. Se anterior à entrada em vigor da Lei nº 20.540/12, 

em 15/12/2012, deve ser aplicado o "quantum" previsto no art. 87 do ADCT 

(40 salários-mínimos). Se posterior, aplica-se o montante de 4.723 Ufemgs 

(quatro mil setecentas e vinte e três Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais). - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.13.022391-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2014, publicação da súmula em 

16/06/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

RPV. LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA. SEQUESTRO DE VERBAS 

PUBLICAS. ARTIGO 17, CAPUT E § 2º, DA LEI N.º 10.259/2001. A lei local 

que exerce a competência constitucional de fixar o valor da obrigação de 

pequeno valor só incide nas execuções ajuizadas após a sua vigência e 

até a publicação da Emenda Constitucional n.º 62/09 que fixou o novo 

parâmetro. É possível o sequestro de verbas para pagamento de 

requisições de pequeno valor (RPV), conforme autorização expressa do 

artigo 17, §2º, da Lei n.º10.259/2001 - Precedente do STJ. Recurso 

conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0414.12.002494-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 

21/08/2013) EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - LEI ESTADUAL N. 15.945/2013 QUE REDUZIU O VALOR DO 

PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) 

SALÁRIOS-MÍNIMOS - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

INOCORRÊNCIA - DIREITO INTERTEMPORAL - CONTROVÉRSIA SOBRE A 

EFICÁCIA TEMPORAL DA LEI - VIGÊNCIA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO 

DO TÍTULO EXECUTIVO - INAPLICABILIDADE - VALOR EXECUTADO 

INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT DA CF/88 - PAGAMENTO 

POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRECEDENTES DO ÓRGÃO 

ESPECIAL DO TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Frente ao 

disposto nos arts. 100, § 4º, da Constituição Federal, e 87, do respectivo 

ADCT, ao princípio federativo da autonomia estadual, e a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, cada ente da Federação (Estados, Municípios e 

Distrito Federal), atendendo ao princípio da razoabilidade, tem liberdade 

para estabelecer, de acordo com a sua capacidade orçamentária e o 

volume de suas dívidas, o teto máximo para Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) para pagamento de débitos oriundos de decisões judiciais, sem 

necessidade de expedição de precatório. A lei estadual ou municipal que 

define quanto é o pequeno valor que, nos termos da Constituição, 

dispensa a expedição de precatório para cobrança de créditos em 

execução de sentença contra a Fazenda Pública, tem eficácia somente 

para os títulos executivos constituídos após o início de sua vigência, e não 

aos anteriores, que se submetem ao teto estipulado no art. 87 do ADCT da 

CF/88. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.074314-8, de Araranguá, rel. 

Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 06-11-2014). 

Assim, ainda que se possa conferir aplicabilidade imediata a Lei nº 

10.656/2017, mostra-se inseguro afetar situação jurídica já consolidada no 

tempo, conferindo-lhe aplicação retroativa, em detrimento do direito 

adquirido, do ato jurídico perfeito, com evidente ofensa à segurança 

jurídica. Diante disso, considerando a manifestação da parte exequente 

em que pugna pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficientes à satisfação do débito exequendo, em virtude do 

descumprimento do pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo 

Ofício Requisitório fora devidamente encaminhado ao órgão responsável 

pela representação legal do ente público, consoante movimentação 

eletrônica registrada em id 12490359, sem, contudo, tenha sido adimplido 

dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo o decurso do prazo 

anotado em seguida pelo próprio sistema. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos autos, já se passaram 

mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da expedição do 

respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 14.050,60 (quatorze mil e 

cinquenta reais e sesseta centavos) em conta bancária da Fazenda 

Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – 
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Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se a fazenda Pública Estadual da presente 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010025-03.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14693925, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16333060. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16333060, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 14.485,80 (quatorze mil 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) em conta bancária 

da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010015-90.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14490282, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16333779. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16333779, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 15.324,20 (quinze mil 

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) em conta bancária da 

Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para expedição de alvará judicial 

em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos autos 

embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as 

teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-49.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE REZENDE OAB - MT20953/A (ADVOGADO(A))

MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO OAB - MT22269/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna 

pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada em id 

14694465, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo o decurso do prazo anotado no id 16347863. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado no id 

16347863, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 

Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 7.240,74 (sete mil 

duzentos e quarenta reais e setecentos e quatro centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez 

ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, aportando aos 

autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade e intime-se a 

parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto 

as teses defensivas, sob pena de preclusão. Oportunamente, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-22.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Dispensada a comprovação do preparo no que tange ao recurso 

apresentado pela reclamante (id 16311991), eis que DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça ante a alegada hipossuficiência financeira, já com 

relação ao recurso apresentado pelo reclamado no id 16303979 houve a 

comprovação da efetivação do preparo. Recursos interpostos no prazo, 

meio adequado de insurgência, singular e na forma devida para combater 

o decisium, recorrível, tendo a parte recorrente interesse e legitimidade 

para manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. 

Destarte, recurso recebido em seu regular efeito devolutivo, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida Lei. Após apresentada as 

contrarrazões, cumpridas as formalidades legais e atendidos os 

pressupostos recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-60.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recurso interposto no prazo, dispensado o preparo, dado o 

deferimento provisório da assistência judiciária, meio adequado de 

insurgência, singular e na forma devida para combater o decisium, 

recorrível, tendo a parte recorrente interesse e legitimidade para 

manejá-lo. Força dos arts. 41 e 42 da Lei dos Juizados Especiais. 

Destarte, recurso recebido em seu regular efeito devolutivo, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 43 da aludida Lei. Após apresentada as 

contrarrazões, cumpridas as formalidades legais e atendidos os 

pressupostos recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, 

com as nossas saudações. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-65.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CASTILHO JAMARIQUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, proposta por Juliano Castilho 

Jamariquelli em face do Banco Bradesco S/A. Alega o requerente que ao 

se dirigir a um comércio local foi avisado pelo atendente que constava em 

seu nome uma restrição de crédito promovida pelo Banco requerido. 

Sendo assim, ao buscar maiores informações sofre a negativação em seu 

nome, descobriu que se trata de uma restrição incluída pelo requerido no 
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valor de R$101,11 (cento e um reais e onze centavos), referente ao 

Contrato: FI03035592179, com data de inclusão em 13/10/2014. Aduz o 

reclamante que desconhece a existência de qualquer débito referente à 

inclusão feita pelo reclamado, não havendo justificativa para a inscrição 

de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco foi 

comunicado sobre a inclusão. Razão pela qual postula a declaração de 

inexistência do débito litigado, bem como indenização de cunho moral 

compensatório. Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa, 

alegando a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento que não 

foi comprovado que a pretensão deduzida foi resistida pelo reclamado. No 

mérito, aduz o exercício regular de um direito, afirmando que o reclamante 

manteve relacionamento com o Banco reclamado através de utilização de 

crédito, sendo a negativa devida, ante a ausência de pagamento da 

parcela do mês de 09/2014. Sustenta ainda a inexistência de dano moral 

em decorrência da restrição realizada, por ser o requerente devedor 

contumaz, já contando com uma anotação na época da negativação aqui 

combatida. De início, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já 

que não há dúvida que a parte promovente tem direito de vir em juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Logo, considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte promovente, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse 

processual. Com efeito, não havendo necessidade de maior dilação 

probatória, e não constando outras preliminares, bem como questões de 

nulidades pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório, 

ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de dano ou 

evento danoso, tal como suscitado pelo reclamado. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência do débito motivo 

da negativação promovida no nome do reclamante. Isto porque, resta 

incontroverso nos autos que o autor teve seu nome incluso nos cadastros 

de proteção ao crédito, e ainda, que o reclamado foi a responsável pela 

dita inclusão. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Ainda, aplica-se ao 

caso sub judice também o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o autor consumidor por equiparação, eis que, ao que alega, foi 

vítima do evento narrado como lesivo: “Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do evento.” Em 

se tratando de relação de consumo, o artigo 6º do mesmo diploma legal é 

claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, é aplicável o 

instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o 

consumidor é parte mais frágil da respectiva relação consumerista, que 

terá dificuldade em provar as alegações, cabendo então, o reclamado 

trazer aos autos os documentos capazes de afastar sua 

responsabilidade, caso contrário, impõe-se a condenação do mesmo. 

Feitas estas considerações, antes de qualquer outra digressão jurídica, 

ressalta-se que o caso em comento exige do autor a denominada PROVA 

NEGATIVA, o que é praticamente impossível esta produzir, eis que, não 

tem a sua disposição os meios e recursos necessários. De outra banda 

tem-se o reclamado, que certamente terá mais facilidade em provar suas 

alegações, vez que, atua no mercado há anos e deve estar tecnicamente 

preparada para situações como a presente, sendo certo, que a inversão 

do ônus da prova é medida imperiosa. Em outras palavras, “(...) Na colisão 

de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem 

de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 

5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Assim, verifica-se que o reclamado, em sua 

defesa, assevera que o débito motivo da inclusão é existente, em virtude 

de ausência de pagamento da parcela vencida do mês 09/2014, referente 

a crédito contratado, e foi contraído pelo próprio autor que é cliente do 

Banco reclamado. O reclamado embasa sua tese defensiva em alegações, 

não juntando aos autos qualquer contrato ou outro documento que 

comprovasse a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 

Nesta senda, o reclamado limitou-se a contestar genericamente as 

alegações do autor, não merecendo prosperar suas alegações, vez que, 

sequer trouxe aos autos os dados da suposta utilização de crédito. Sendo 

certo que o reclamado não se desincumbiu de provar o contrário do 

alegado, de que a negativação realizada era legitima, violando assim o 

disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil. Logo, não há que se 

falar em responsabilidade do autor, nesse mesmo sentido a jurisprudência 

do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TV POR ASSINATURA – SERVIÇOS 

NÃO CONTRATADOS – DÉBITO INEXISTENTE – INSERÇÃO INDEVIDA DE 

NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE 

IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VERBA FIXADA DE MODO RAZOÁVEL –– 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.Havendo discussão a respeito da efetiva 

prestação de serviços de pela empresa de TV por assinatura, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 

mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou 

defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da 

ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.Os honorários advocatícios arbitrados 

em observância aos critérios do art. 20, § 3º, do CPC, mostram-se 

adequado ao caso. (TJMT, Ap, 45452/2013, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da 

publicação no DJE 14/11/2013) (destaque acrescido) Somando: 

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRESA DE TELEFONIA 

– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO - DÉBITO 

INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – FALTA DE CAUTELA DA EMPRESA DE TELEFONIA – DEVER DE 

INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – NÃO 

CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO - CUSTAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS A CARGO DO VENCIDO - VALOR DA VERBA 

HONORÁRIA - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. A inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes não decorreu de causa legítima, 

mas sim de fraude que se efetivou por negligência da própria apelante, 

que não procedeu com as devidas cautelas ao realizar a venda de seus 

serviços por meio do sistema Call Center.O artigo 14 do CDC, estabelece a 

responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos que 

causar ao consumidor, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou 

culpa.Lançado o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, sem 

comprovação de que essa ação foi legítima, impõe-se o dever de 

indenizar.Não cabe redução ou majoração do valor da indenização quanto 

atende à razoabilidade diante da situação retratada nos autos.As custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios devem ser tributados à 

parte vencida na demanda.Os honorários advocatícios devem ser 

condizentes com o trabalho desempenhado pelo causídico que não pode 

ser remunerado em patamares irrisórios. (TJMT, Ap, 116986/2012, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da publicação no DJE 

06/09/2013) (destaque acrescido) Quanto a prova negativa a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, dispõe a impossibilidade desta ser 

produzida pelo autor, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa. (destaque acrescido) E ainda, em 

decisão mais recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim 

entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
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PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA – 

RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do título 

protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, o 

pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da 

causa.“Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o 

reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que nunca 

manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu 

nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) 

(destaque acrescido) Não há como desconsiderar o fato do requerido não 

ter a cautela necessária e fornecer o mínimo de informações inerentes ao 

débito apontado em nome do autor, ressalta-se que no caso em comento 

nem mesmo foram informadas as condições do suposto contrato. O nosso 

ordenamento jurídico não autoriza a simples e pura imputação de um débito 

a uma pessoa, sem qualquer prova documental demonstrando como a 

dívida foi originada, exemplos são os entendimentos acima destacados, os 

quais emanam da recente jurisprudência de nossos Tribunais. Nem mesmo 

existe qualquer respaldo legal ao fato de uma empresa conceituada no 

mercado, com vasta experiência, não ter em seus arquivos os 

documentos inerentes a relação que mantém com seus clientes, 

salienta-se que no caso em tela nem mesmo foram fornecidos os dados 

do suposto contrato de crédito. Sendo assim, tem-se como INEXISTENTE o 

DÉBITO MOTIVO da NEGATIVAÇÃO existente no nome da parte 

requerente. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível 

a análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. Nesse ponto 

melhor sorte assiste o requerido, isto porque a negativação promovida 

pelo reclamado em nome do autor ocorreu em 13/10/2014 (id 12286907, p. 

07), sendo que, na época o autor já contava com um título protestado em 

16/09/2014, ou seja, anteriormente a anotação do reclamado, tal como 

comprovado em documentos juntados na exordial, bem como houve o 

protesto de vários outros títulos após a inclusão da negativa em questão. 

Neste sentido o E. STJ editou a súmula n.º 385, in verbis: STJ, Súmula nº 

385 : "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento ". (destaque acrescido) Com efeito, 

apesar de o reclamante alegar que as demais restrições também foram 

fraudulentas e teve os débitos que a originou questionado judicialmente, 

em nada comprovou, fato que impede o reconhecimento dos pleiteados 

danos morais. Isto porque, o teor da súmula acima transcrita é claro, 

havendo anotação legítima preexistente, tal como no caso dos autos, não 

há que se falar em ressarcimento moral, muito embora o direito de 

cancelamento ainda assista ao autor. Ao arremate destaca-se o 

entendimento proferido pelo E. TJMT no julgamento de caso análogo ao 

presente: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO 

PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Redação da súmula 385 do STJ) As provas colacionadas 

ao autos apontam para existência de inscrição preexiste, não havendo o 

mínimo de elementos seguros para se afirmar que se trata também de 

inscrição irregular. (TJMT - Ap 152063/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018 – destaque acrescido) Destarte, 

no tocante aos danos morais o pedido inicial não merece guarida, ante a 

comprovação de anotação preexistente em nome do autor. 1. 

DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação proposta por JULIANO CASTILHO 

JAMARIQUELLI em face de BANCO BRADESCO S/A, para DECLARAR 

como INEXISTENTE a DÍVIDA oriunda do contrato FI03035592179, no valor 

total de R$101,11 (cento e um reais e onze centavos), apontada pelo 

reclamado em nome da parte reclamante, e ainda, para DETERMINANDO a 

exclusão de qualquer anotação restritiva realizada pelo reclamado em 

nome do autor com base no dívida por ora reconhecida como inexistente, 

por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo manifestação da parte 

interessada na execução da sentença, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-35.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CASTILHO JAMARIQUELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, proposta por Juliano Castilho 

Jamariquelli em face do Banco Bradesco S/A. Alega o requerente que ao 

se dirigir a um comércio local foi avisado pelo atendente que constava em 

seu nome uma restrição de crédito promovida pelo Banco requerido. 

Sendo assim, ao buscar maiores informações sofre a negativação em seu 

nome, descobriu que se trata de uma restrição incluída pelo requerido no 

valor de R$ 395,48 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito 

centavos), referente ao Contrato: CT03035592179, com data de inclusão 

em 15/11/2014. Aduz o reclamante que desconhece a existência de 

qualquer débito referente à inclusão feita pelo reclamado, não havendo 

justificativa para a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção 

ao crédito, tampouco foi comunicado sobre a inclusão. Razão pela qual 

postula a declaração de inexistência do débito litigado, bem como 

indenização de cunho moral compensatório. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou defesa, alegando a preliminar de falta de interesse 

de agir, ao argumento que não foi comprovado que a pretensão deduzida 

foi resistida pelo reclamado. No mérito, aduz o exercício regular de um 

direito, afirmando que o reclamante manteve relacionamento com o Banco 

reclamado através de utilização de crédito, sendo a negativa devida, ante 

a ausência de pagamento da parcela do mês de 09/2014. Sustenta ainda a 

inexistência de dano moral em decorrência da restrição realizada, por ser 

o requerente devedor contumaz, já contando com uma anotação na época 

da negativação aqui combatida. De início, afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte promovente tem direito 

de vir em juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Logo, considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte promovente, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse 

processual. Com efeito, não havendo necessidade de maior dilação 

probatória, e não constando outras preliminares, bem como questões de 

nulidades pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório, 

ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de dano ou 

evento danoso, tal como suscitado pelo reclamado. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência do débito motivo 

da negativação promovida no nome do reclamante. Isto porque, resta 

incontroverso nos autos que o autor teve seu nome incluso nos cadastros 

de proteção ao crédito, e ainda, que o reclamado foi a responsável pela 

dita inclusão. A parte reclamante alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito no valor 

de R$395,48, uma vez que desconhece a origem da restrição em seu 

nome. Em contrapartida, a parte promovida, acostou na defesa faturas 

que constam várias compras e pagamentos realizados pelo reclamante, 

em conta corrente, referente ao cartão de crédito Visa Nacional nº 

4551811122276368. Deste modo, se a empresa comprova a origem da 

obrigação, referente à contratação/utilização dos serviços e ausente 
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impugnação do consumidor a respeito de tais débitos, uma vez que 

apresentou impugnação à contestação antes mesmo de ter sido 

contestada a presente ação, a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, 

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral. Verifica-se que o reclamado comprova fato extintivo 

do direito autoral, isto porque, acostou aos autos tela demonstrando os 

débitos contraídos pelo reclamante do ano de 2014 a 2015, comprovando 

a utilização dos serviços prestados no período que deu azo a 

negativação, não sendo tal prova sequer impugnada pela parte 

requerente, houve a juntada de várias faturas de cartão de crédito, nas 

quais constam compras e alguns pagamentos realizados via débito em 

conta corrente. Como houve o pagamento de algumas faturas (por débito 

em conta corrente), inclusive por vários meses o reclamante pagou o valor 

mínimo da fatura, que é o chamado crédito rotativo, com a finalidade de 

continuar utilizando o serviço de cartão de crédito, entendo que há provas 

do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o 

fraudador não efetua o pagamento das faturas. Logo, sendo existente a 

dívida, não há que se falar em reparação civil, conforme entendimento que 

segue abaixo colacionado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de 

ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos 

morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido 

inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Caso em que 

a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, porquanto colacionou aos autos inúmeras 

faturas do cartão de crédito que demonstram a existência da dívida, bem 

como, aviso de recebimento devidamente recebido na residência do 

consumidor datado em 10/12/2008, em obediência ao disposto no art. 373, 

inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Diante da alegação do Banco 

Recorrido de que a negativação objurgada se deu em razão dos débitos 

oriundos do cartão de crédito, comprovado por meio das inúmeras faturas 

em atraso, bem como, AR recebido na residência do consumidor (mesmo 

endereço desde o ano de 2008), pelo qual a instituição financeira 

comprova o envio e recebimento do aludido cartão de crédito, cabia ao 

consumidor impugnar especificamente tais documentos. No entanto, o 

Recorrente se limitou a aduzir que a instituição financeira não comprovou 

a existência de vínculo jurídico entre as partes.4. Danos morais e materiais 

não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre 

as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela 

instituição financeira.5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.6. Recurso conhecido e 

improvido. (TJ-MT - Recurso Inominado: 1000168-22.2016.8.11.0008, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 28/04/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). (Negritei). Soma-se: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRELIMINAR. DA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. 

MÉRITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELANTE. DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AFASTADO O DEVER DE 

INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exordial é clara 

no sentido de que o apelante teria sido negativado indevidamente, o que 

lhe teria gerado danos morais. Extrai-se, sem qualquer dúvida nesse 

sentido, quais as razões que levaram ao pedido contido na presente. 2. 

Ao tempo da negativação do nome do autor, a dívida, de fato, existia junto 

à instituição financeira. 3. Inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o 

pagamento da indenização requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido. 

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima 

indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da 

ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de 

votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos 

termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJ-ES - AC: 24080138910 ES 

24080138910, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data 

de Julgamento: 20/09/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/10/2011, undefined) destaque nosso Por se tratar de débito 

devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi 

realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante 

da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de 

inexistência do débito. Desta forma, a meu ver, restou comprovada a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do 

débito. Logo, não se visualiza os pleiteados danos morais que a 

requerente aduz ter suportado, sendo a improcedência da demanda 

medida imperiosa. Assim, tem-se por prejudicado o pedido de dano moral, 

pois, não havendo qualquer conduta ilícita por parte da empresa ré, em 

razão da mesma estar agindo nos estritos limites de seus direitos, não há 

o preenchimento dos requisitos que dão ensejo ao dano moral. Além disso, 

mesmo que houve ilegitimidade na conduta do reclamado ao incluir o nome 

do reclamante no rol de inadimplentes, não acarretaria em indenização por 

danos morais, isto porque a negativação promovida pelo reclamado em 

nome do autor ocorreu em 13/10/2014 (id 12286907, p. 07), sendo que, na 

época o autor já contava com um título protestado em 16/09/2014, ou seja, 

anteriormente a anotação do reclamado, tal como comprovado em 

documentos juntados na exordial. Neste sentido o E. STJ editou a súmula 

n.º 385, in verbis: STJ, Súmula nº 385 : "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento ". (destaque acrescido) Por outro lado, quanto à litigância de 

má-fé, ressalte-se que todo aquele que, na condição de parte, atua de 

forma desleal, omitindo fatos para encobrir a verdade, coloca-se em 

descompasso com o princípio ético-jurídico da lealdade processual e se 

sujeita às sanções por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de justiça do Estado 

de Mato Grosso no julgamento de casos semelhantes, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. ÁUDIO E 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO 

DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. 

PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se a empresa comprova a origem da obrigação, referente à 

contratação/utilização dos serviços e ausente impugnação da 

consumidora a respeito de tais débitos, uma vez que não apresentou 

impugnação a contestação, a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, 

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a 

titulo de dano moral. Constitui litigância de má-fé o ingresso de ação judicial 

sob a alegação de inexistência de relação jurídica, quando restar 

demonstrada a contratação por meio do áudio juntado e faturas, com 

comprovantes de pagamentos. Deve-se afastar o pedido contraposto da 

Reclamada devendo esta, adotar os meios cabíveis para a cobrança do 

débito. (TJMT – Recurso Inominado nº 8011468-68.2016.8.11.0004 - 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017). (Negritei). No presente caso, é 

evidente a má-fé do reclamante em buscar ressarcimento de suposto 

dano moral sofrido em face de inscrição comprovadamente legítima. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO o reclamante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133943 Nr: 769-18.2016.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reuel Coelho dos Santos, SCdS, Vanete Brito dos 

Santos Morais, Bruna Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Conceição Coelho Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Simone Alves da Silva - OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os Autores pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituírem novo advogado para suas representações em Juízo, face a 

revogação de sua patrona, conforme se verifica às fls. 169/171.

Após, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 168.

No mais, considerando a certidão de fls. 172, certifique a Secretaria 

quanto a juntada do Ofício informado, uma vez que o juntado às fls. 173 

não possui relação com os presentes autos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20141 Nr: 1039-52.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

reconhecendo a prática do ato de improbidade administrativa descrito no 

item XI da exordial, previsto no art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92, 

aplicando-lhe, após o trânsito em julgado e com fundamento no art. 12, 

inciso III, da referida lei, às seguintes penas: a)suspensão dos direitos 

políticos por 03 (três) anos;b) pagamento de multa civil no valor 

correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração que percebia 

no cargo a época (a ser apurado na fase de liquidação de 

sentença);c)proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 03 (três) anos (art. 12, III da Lei 8.429/92).Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.Sem 

custas e honorários, a teor do art. 18 da Lei 7.347/85 c/c art. 86, 

parágrafo único do CPC, eis que o Requerido fora sucumbente em apenas 

um dos quinze itens lhe imputado.Com o trânsito em julgado, comunique-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral, à Receita Federal e a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso os termos desta decisão, bem como proceda a 

anotação correspondente no Cadastro Nacional de Condenados por 

Improbidade Administrativa (CNJ).Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 1502-57.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 134-142, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133231 Nr: 281-63.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Deuzani Rodrigues Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 88-97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138245 Nr: 1419-31.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Requerido às fls. 57-60, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14356 Nr: 1022-21.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Contrarrazões à Apelação de fls. 242-264, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31881 Nr: 486-68.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 171-177, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42097 Nr: 2417-04.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresinha de Jesus Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Contrarrazões à Apelação de fls. 30-38, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 790 de 860



 Cod. Proc.: 31451 Nr: 2660-84.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Taveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Requerido às fls. 

139-140, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144321 Nr: 1550-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Guimarães Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para se 

manifestar sobre a Certidão Negativa de fl. Retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137532 Nr: 885-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Souto ME, Maria Aparecida Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o exequente a respeito da certidão do meirinho, qual seja:

 Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, me dirigi ate Novo 

Santo Antonio e la estando deixei de CITAR M A SOUTO e Maria Aparecida 

Souto, pois a mesma la não se encontrava, informação prestadas pelo 

Cunhado da mesma Sr. Antonio Aguiar e que ela se encontra atualmente 

na Cidade de Barretos - MG em tratamento medico sem previsão de 

retorno, deixei de arrestar bens da devedora pois não encontrei. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37483 Nr: 1380-73.2013.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sidinez Serpa da Cruz, Leodylce Paciente Luz, CEOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Bezerra de Oliveira, Jorge 

Fernandesde Oliveira, Maria de Fátima Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas aos Requeridos para 

apresentação das Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133856 Nr: 691-24.2016.811.0017

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Pereira dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reuel Coelho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os Autores pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituírem novo advogado para suas representações em Juízo, face a 

revogação de sua patrona, conforme se verifica às fls. 192/193, bem 

como para manifestação quanto ao contido na decisão de fls. 191/191v.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132475 Nr: 2196-84.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a parte Autora para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 64-73, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141356 Nr: 3291-81.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira Putencio Pugas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 15:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141353 Nr: 3288-29.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donatildes Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 
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OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 16:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141074 Nr: 3118-57.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Martins de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Antônia Martins Macedo.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 13:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16174 Nr: 447-76.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Requerente, na pessoa de sua advogada constituída nos 

autos, para REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO perante a Receita Federal. 

Registro que tal providência é necessária para a Expedição e Registro de 

RPV e PRECATÓRIO no Sistema E-prec do TRF1.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136177 Nr: 2301-27.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Luzia Ricardo Bertolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerente, no prazo legal, a contrarrazoar a apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139291 Nr: 1990-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não - Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Iepê Ltda e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando de Siqueira 

Castro - OAB:15104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Daudt Junior - 

OAB:58464/SP

 Nos termos da decisão a seguir, intimo a parte executada na pessoa de 

seu advogado Dr. Oswaldo Daudt Junior para manifestar-se sobre 

documentos novos juntados às fls. 40/45, no prazo legal. Vistos.Ante a 

manifestação da parte Exequente aportada às fls. 38/39, afirmando 

interesse na desistência de nomeação de perito avaliador, revogo a 

decisão de fls. 36.No mais, antes de deliberar quanto à designação de 

datas para hasta pública, certifique-se o Senhor Gestor quanto à efetiva 

intimação da parte executada, quanto ao teor da avaliação de fls. 25/26. 

Em caso negativo, intime-se o executado para manifestação no prazo 

legal.Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139291 Nr: 1990-02.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não - Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Iepê Ltda e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando de Siqueira 

Castro - OAB:15104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Daudt Junior - 

OAB:58464/SP

 Vistos, etc.

Considerando o teor da petição de fls. 34/35, nomeio para a elaboração do 

laudo pericial com o fim de avaliar os bens objeto da avaliação de fls. 

25/26, o Sr. Avelino Egídio Taques Neto, CREA/MT N.º 120870354-4.

INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta de 

honorários deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC.

Para o desempenho do encargo, os honorários correrão por conta de 

quem requereu a perícia, no caso, a parte autora.

Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, intime-se a 
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parte requerida, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, consoante 

artigo 465, §3.º, do CPC.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo inicio ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados. Ressalvo que poderá o perito pedir prorrogação 

desse prazo, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

 O Perito deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).

Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado.

Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos autos deverão se pronunciar 

as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, considerando que se 

trata de processo físico.

Após, oficie-se ao Juízo deprecante informando desta decisão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1193-84.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luciano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, Marconi Amaral - 

OAB:21.464, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, Valeria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1193-84.2011.811.0098

Código nº. 50005

Vistos.

Considerando o Laudo Pericial de fls. 86/89, intime-se a parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos avaliação recente do 

quadro renal, requerido pela médica para a conclusão da perícia – fls. 89.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 23 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53303 Nr: 1359-48.2013.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Defensoria Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1359-48.2013.811.0098

Código: 53303

Vistos.

Tendo em vista o termo de audiência acostado às fls. 50, intime a parte 

autora para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

conforme sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56931 Nr: 1187-38.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1187-38.2015.811.0098

Código: 56931

Vistos.

Diante do saldo negativo da parte executada, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do que entender de direito.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 16 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51996 Nr: 142-67.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO BISPO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação De Procedimento Comum proposta ANTONIO BISPO DA 

COSTA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Às fls.140-v/142 cálculo realizado pela autarquia requerida.

Às fl. 143, manifestação da parte requerente concordando com os 

cálculos trazidos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos nota-se que a requerida, conforme fls. 140-v/142, 

apresentou devidamente os cálculos. Nota-se à fl. 143, que a parte 

requerente concorda com os cálculos apresentados, no valor de R$ 

40.644,85 (quarenta mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 

cinco centavos), referentes às verbas pretéritas e R$ 1.240,50 (hum mil 

duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o calculo apresentado pela parte requerida deve 

ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerida, 

conforme as fls. 140-v/142 devendo ser expedido RPV no montante de R$ 

40.644,85 (quarenta mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 

cinco centavos), referentes às verbas pretéritas e R$ 1.240,50 (hum mil 

duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54359 Nr: 822-18.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, RODOLFO MARCONI 

AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA QUE PROMOVA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57040 Nr: 1272-24.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O 

- MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, Valeria Aparecida 

Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 1161-16.2010.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando Rodrigues 

Breia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Adair Gomes, Juliane Ferreira da 

Almeida, "Bigode" - Irmão do Serginho, restaurante Gasparzinho, Norberto 

Inacio de Oliveira, Adecelson Ferreira de Souza, Luiz Antonio Ferreira, 

Cleidemar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, Gabriela dos Santos Bertolini - 

OAB:20041, Isadora Pratta - OAB:22329, Luana Machado Scaloppe - 

OAB:17260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:MT/7.948

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

postular o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 372-07.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANDRADE PANIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 372-07.2016.81.0098

Código nº: 57807

Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte requerente às fls. 103, quanto ao 

cálculo demostrado pelo INSS constante da fl. 101/102, HOMOLOGO o 

cálculo no presente feito, consigno que nova atualização ocorrerá no 

momento da expedição da Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, 

da expedição de Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado, oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º,II, CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor do exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58556 Nr: 863-14.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Viana Cia Ltda, Jefferson Marcio Viana, 

MIRIAN BALDUINO DE ANDRADE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 863-14.2016.811.0098

Código: 58556

Vistos.

 Considerando petitório retro, verifica-se que o autor requereu a juntada 

da planilha de cálculo atualizada, contudo, não encontra-se acostada nos 

autos, deste modo, intime-se a requerente para que traga ao autos a 

referida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 616-72.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pagliuca & Cia Ltda - ME, Regis Aristides Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 616-72.2012.811.0098

Código: 51116

Vistos.

 Defiro o pleito retro em referencia nº. 141, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora manifestar-se requerendo o que entender direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 885-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 Certifico que nesta data o Senhor Auréo Marcos Rodrigues compareceu 

nesta secretaria para esclaecer que não tem advogado para fazer a sua 

defesa e justificar o que levou o advogado LUIZ MIGUEL CHAMI GATTAS a 

renunciar o mandadto coma entrega de documentos a serem anexados 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 658-87.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI FLORES PEDROSA - ME, Juraci Flores 

Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR A PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO DE OFICIAL DE 

JUSTIÇA, A QUAL DIZ NÃO TER ENCONTRADO A PARTE REQUERIDA, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51617 Nr: 1115-56.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA QUE MANIFESTE NO PRAZO DE 10 

(DEZ)DIAS SOBRE O LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31080 Nr: 580-64.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anatalio Para

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA QUE MANIFESTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

ADVERTINDO-SE O SILÊNCIO SERÁ INTERPRETADO COMO ANUÊNCIA 

AOS CÁLCULOS INFORMADOS PELA AUTARQUIA EXECUTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29252 Nr: 300-30.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aparecida Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: reyton Cley Freitas Leal - 

OAB:94824/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e itens 2.17.4.7 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento, nos termos da 

C.N.G.C item 6.16.29 – Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o 

desejo de executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55824 Nr: 495-39.2015.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GARCIA FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, IMPULSIONO AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA IMPUGNAR OS EMBARGOS AÇÃO MONITÓRIA, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59447 Nr: 1568-12.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maraísa Fonseca Zancheta - 

OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a requerente para manifestar-se sobre petição de fls. 304, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para fins de nomeação de um novo advogado 

para atuar no presente feito.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53883 Nr: 425-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ÁUREO MARCOS 

RODRIGUES, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição 

virtual da pretensão punitiva estatal. Procedam-se as comunicações 

pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo. P. R. I. C.Entendo por despicienda a intimação do réu desta 

sentença extintiva de punibilidade.Porto Esperidião/MT, 30 de outubro de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 1062 Nr: 6-32.1997.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 1062

Vistos, etc.

 Anote-se que quando da data dos fatos vigorava a antiga lei referente 

aos crimes dolosos contra a vida, em que não se suspendia o prazo 

prescricional quando da suspensão do processo, pelo que a novel lei 

9.271/96, que incluiu o art. 366 do Código de Processo Penal, não pode 

ser utilizada no presente caso tendo em vista o impeditivo do princípio da 

irretroatividade in malam partem (irretroatividade em malefício do réu).

Assim, tendo em vista que o último interruptivo prescricional foi a 

pronúncia de fls. 116/118, datada de 17/04/2001, entendo que o processo 

deverá permanecer suspenso até a data de 17/04/2021, ou seja, pelo 

prazo de 20 (vinte) anos.

Após, vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre possível 

prescrição da pretensão punitiva estatal.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55955 Nr: 580-25.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57521 Vistos etc.Em análise percuciente aos autos, 

percuciente se mostra a cota ministerial de fls. 348/351, pelo que 

DEFIRO-A.Com as retificações supra deferidas ao cálculo de pena de fl. 

336, denoto que o recuperando FABIANO DOS SANTOS, atualmente no 

regime semiaberto(...).Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o 

descumprimento das referidas condições acarretará REGRESSÃO de 

regime para o FECHADO.Destarte, expeça-se a guia de controle de 

cumprimento das condições assumidas pelo(a) recuperando(a), nos 

termos do provimento n. 10/07 CGJ-MT.Após a intimação do(a) 

recuperando(a) das condições acima estabelecidas, encaminhem-se os 

autos ao setor competente para o cálculo da pena restante.Com o cálculo 

de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, 

iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.Quanto à pena 

de multa, ao cálculo desta.Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) 

para pagamento em 10 (dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir 

em Secretaria assinar lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo 

sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do 

art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado. Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra 

mencionadas, certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se 

recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e Ministério 

Público.Acaso o recuperando não seja localizado, dê-se vista ao Ministério 

Público.Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um 

que se apresente no balcão da secretaria para declarar 

hipossuficiência.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57516 Nr: 6-84.2006.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Costa Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:16586-B, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:512/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 57516

 Vistos, etc.

Denota-se que a presente ação fora sentenciada às fls. 259/265. Houve o 

trânsito em julgado para as partes conforme fl. 274, pelo que se deu início 

ao executivo penal de cód. 50208 [3714-69.2011.811.0011].

Contudo, devido ao decurso do lapso temporal, conforme consulta ao 

sistema Apolo, o referido executivo fulminou-se pela prescrição, nesse 

sentido, os pedidos vertentes nos presentes autos perderam o objeto, 

pelo que indefiro-os.

Acaso haja prisão decretada nos presentes autos, REVOGO-A por visível 

perda de objeto.

RECOLHAM-SE EVENTUAIS MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51533 Nr: 1039-32.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. 51533

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se ação penal em desfavor de ROGÉRIO APARECIDO DOS 

SANTOS, promovida pelo Ministério Público Estadual, dando-o como 

incurso nas sanções penais previstas no art. 42, III, da Lei 3688/41.

Denúncia recebida em 19/08/2013 (fl. 26).

Suspensão Condicional do Processo homologada à fl. 69 na data de 

18/12/2014.

É o relatório, fundamento e decido.

Perscrutando os autos, verifica-se a ocorrência do fenômeno da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo acusado possui pena máxima de 

03 (três) meses de prisão simples, qual seja perturbação ao sossego 

alheio (art. 42, III, da Lei 3688/41).

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 03 (três) anos para o delito, conforme dispõe o art. 

109, VI, do Código Penal.

A considerar que do recebimento da denúncia (19/08/2013, fl. 26) até a 

presente data (25/10/2018), mesmo que decotando-se o prazo de 

suspensão prescricional pela suspensão condicional do processo que 

durou de 19/08/2013 a 19/08/2015, já decorreu referido termo legal (três 

anos), sem outras causas de suspensão ou interrupção do lapso 

prescricional. Assim, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, 

já qualificado nos autos, pelos fatos ora apurados.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Entendo por despicienda a intimação do acusado por se tratar de 

sentença extintiva de punibilidade.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56849 Nr: 10334-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro da Silva Garcia
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Mariclei Eduardo Cintra Barreto - OAB:0AB/MT 

1O139

 PROCESSO/CÓD. Nº 56849

 Vistos etc.

Elabore-se cálculo de pena atualizado, após, vistas ao Ministério Público 

para se manifestar sobre o pedido de progressão de regime de fls. 

219/221.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 278-69.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano do Nascimento, Ivan Jesus de Paula, 

Clodoaldo Nunes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. nº 29230

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal instaurada em face dos réus CLODOALDO 

NUNES SIQUEIRA, LUCIANO DO NASCIMENTO E IVAN JESUS DE PAULA 

para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c 

art.71, ambos do Código Penal; art. 288, caput, do Código Penal; art. 244B, 

da Lei n° 8.069/90 c/c art. 70, §2° parte do Código Penal (por duas vezes – 

estelionato e quadrilha), conforme descrito na peça acusatória de fls. 

01-D/01-I.

Prescrição virtual reconhecida às fls. 185/186, transitada em julgado ao 

Ministério Público.

A defesa, por sua vez, insurgiu-se com embargos de declaração tendo 

em vista a discordância com o valor estipulado a título de honorários 

advocatícios (fls. 189/190), acompanhada de documentos de fls. 191/197.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De proêmio cumpre destacar que acolho os embargos de declaração e 

dou parcial provimento pelo que CHAMO O FEITO À ORDEM.

Pois bem, conquanto a douta causídica tenha pugnado pela inflação para o 

montante de 20 (vinte) URH’s, entendo por desproporcional tendo em vista 

o valor atual de referida unidade, sendo que com esteio na tabela da OAB 

e tendo em vista os serviços prestados, entendo o valor de 10 (dez) 

URH’s como acertado e justo.

Por estes motivos, diante da nomeação da advogada Dra. Adrielle dos 

Santos Bachega OAB/MT 15.192 (fl. 120), arbitro-lhe honorários no 

importe de mais 10 (dez) URH’s.

Contudo, tendo em vista que já fora expedida certidão de 02 (duas) URH’s 

à fl. 188, expeça-se certidão com o remanescente de 08 (oito) URH’s.

 Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 185/186, consignando-se 

que entendo por despicienda a intimação dos réus em sentenças 

extintivas de punibilidade, devendo requisitar a devolução de cartas 

precatórias expedidas para tanto independentemente de cumprimento.

Intime-se a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54970 Nr: 1285-57.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:512/A

 HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. (...) Por fim, admitindo-se 

a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale destacar a doutrina 

de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do caso concreto, pode o 

juiz da execução penal suspender cautelarmente o regime mais benéfico 

(aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em regime fechado. (...)”. 

(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).Em face do exposto, determino a 

regressão cautelar do regime de cumprimento da pena da recuperanda 

MICHELE DE OLIVEIRA, do semiaberto para o fechado, devendo-se 

expedir imediato mandado de prisão.Expeça-se mandado de prisão em 

desfavor da reeducanda.Mantenham-se os autos em arquivo 

provisório.Após a efetivação da prisão, voltem-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 25 de outubro 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 13-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55091

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59794 Nr: 5366-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar de Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 59794

 Vistos etc.

Na toada do pedido de fls. 556/564, sendo acatado pelo ministério público 

na cota ministerial de fls. 574/575, autorizo o deslocamento do réu para 

trabalho e estudo, devendo ser comprovado a cada 03 (três) meses 

juntando nos autos, tanto o comprovante de frequência na faculdade, 

quanto o de vínculo empregatício.

Consigne-se que qualquer outro deslocamento que não seja afeto ao 

trabalho apontado às fls. 556/564, e à faculdade que se pretende 
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matricular, deverá incidir na regra prevista no item 08 da decisão de fl. 

546, sendo necessária prévia autorização deste juízo.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 70-07.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso da Silva, LUCAS BATISTA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 62305 Vistos, etc.Trata-se de ação penal 

desmembrada em que constam como acusados Roberto Cardoso da Silva 

e Lucas Batista Pinheiro, dando o primeiro como incurso nas sanções 

penais do art. 168, §1º, III, do Código Penal e o segundo nas sanções do 

art. 180, caput, do mesmo código.O acusado Lucas foi devidamente citado 

(fl. 145), apresentando resposta à acusação (fls. 106/109).Roberto não 

foi encontrado no endereço declinado nos autos para citação (fl. 85).É o 

relatório, fundamento e decido.Primeiramente, tendo em vista que o 

acusado Roberto não foi encontrado no endereço declinado conforme fl. 

85, e ainda, esgotadas as tentativas de citação pessoal, cite-se o mesmo 

por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias conforme preconiza o art. 361 do Código de Processo Penal, 

c/c art. 396-A do mesmo código.Decorrido in albis o referido prazo e, após 

certificada a não apresentação de defesa, tendo em vista que o réu Lucas 

já foi citado e apresentou resposta à acusação, DETERMINO o 

desmembramento do feito, com fulcro no artigo 80 do CPP.Ademais, 

verifico que essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional quanto ao réu Roberto, nos termos do Art. 

366 do CPP.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do Código de 

Processo Penal e certificada pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 12 

(doze) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as 

baixas necessárias.Acaso o réu Roberto compareça aos autos, 

apresentada a resposta, vista ao Ministério Público para se manifestar 

sobre eventuais preliminares. Não havendo preliminares, voltem conclusos 

para designação de audiência.Ainda, após o desmembramento, tendo em 

vista a apresentação de resposta à acusação por parte do réu Lucas, 

voltem-me conclusos para designação de audiência.Ciência ao Ministério 

Público.Porto Esperidião/MT, 24 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52493 Nr: 608-61.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Jaivona Mendes, Rubens Jaivona 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 52493 Vistos, etc.Suspensão condicional do 

processo ofertada e aceita à fl. 66, donde saíram os acusados intimados 

da necessidade do comparecimento mensal por 02 (dois) anos, do 

pagamento de 03 (três) cestas básicas no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta) reais, bem como o compromisso de não ausentar-se da 

comarca sem autorização prévia do juízo por mais de 30 (trinta) dias.O 

Ministério Público pugnou pela prorrogação do prazo de prova (fls. 

129/131).A defesa pugnou pela extinção da punibilidade de Rubens 

Jaivona Mendes, alegando o cumprimento integral das condições impostas 

(fl. 138), devidamente acompanhado dos docs. de fls. 139/145.É o 

relatório, fundamento e decido.Primeiramente, retira-se dos autos que 

Rubens cumpriu o pagamento das cestas básicas conforme fls. 122/128. 

Ainda, quanto ao comparecimento mensal, infere-se que faltam vários 

meses, pelo que, não fora cumprido o acordo entabulado, obstando a 

extinção da punibilidade pelo que INDEFIRO o pedido de fl. 138.Por seu 

turno, Roseli pagou 02 (duas) cestas básicas conforme fls. 69/70 e 74/75 

(...)Por fim, anote-se que necessitam cumprir 24 (vinte e quatro) 

comparecimentos mensais, e tendo em vista que nos últimos meses 

voltaram ao cumprimento, determino a prorrogação do prazo para a o 

término para o mês de março de 2020, conforme pedido de fls. 129/131. 

Acaso uma das partes fique mais de 02 (dois) meses sem comparecer, 

injustificadamente, certifique nos autos e intime-a para que volte ao 

cumprimento, não sendo feito no mês seguinte, vistas ao Ministério Público 

para se manifestar no que entender de direito. No mais, quando do 

próximo comparecimento mensal de Roseli cientifique-a de que remanesce 

o pagamento de 01 (uma) cesta básica.Assim, aguarde-se o cumprimento 

da SCP na forma de costume.Intime-se a defesa.Ciência ao Ministério 

Público.Porto Esperidião/MT, 24 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 718-31.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Rodrigues de Souza, Tiago 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 31222

Vistos, etc.

Na toada da cota ministerial de fls. 336/337, intime-se o réu João Paulo 

Rodrigues de Souza da sentença (fls. 283/295) por edital atentando-se à 

regra prevista no art. 392, 1§º, do Código de Processo Penal (prazo de 90 

dias).

Após, certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se as disposições 

finais da sentença de fls. 283/295.

Porto Esperidião/MT, 24 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51301 Nr: 806-35.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleuza Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Peichoto de Queiroz 

- OAB:109164, Marcelo Michel de Assis Magalhães - OAB:91045 MG

 Autos: 806-35.2012.811.0098

Código: 51301

Vistos.

Tendo em vista a discrepância de valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao i. Contador Judicial para elaboração dos cálculos 

nos termos da sentença de fls. 86-100, com as alterações do acórdão 

respectivo às fls. 147-149, no prazo de 20 (vinte) dias.

Vindos os cálculos da Contadoria, notifiquem-se as partes para 

manifestarem-se em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão ou sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 21 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64579 Nr: 1400-39.2018.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMNdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DASMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório acostado às fls. 18/19, requerendo o 

remanejamento de animais, haja vista que na propriedade onde se 

encontram não possui pasto suficiente para a criação e sustento, 

DEFIRO-O, autorizando o inventariante a retirar uma guia de trânsito animal 

– GTA, perante o INDEA de Porto Esperidião-MT, para fins de transportar/ 

remanejar 05 (cinco) semoventes – inscrição estadual nº 13477919-9.

 Aguarde-se o integral cumprimento da decisão de fls. 15.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64057 Nr: 1129-30.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1129-30.2018.811.0098

Código: 64057

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 42, intime-se a parte autora para 

manifestar acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25247 Nr: 61-65.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Georgina Correia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, JEANA 

VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353/MT, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, Valeria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:1552965

 Autos: 61-65.2006.811.0098

Código:25247

Vistos.

Considerando os cálculos às fls. 146/146-v, e certidão fls.147, Intime-se a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos 

cálculos apresentados pelo contador judiciário.

Após concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 85-20.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anita Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 85-20.2011.811.0011

Código: 30582

Vistos.

Considerando a manifestação do requerido às fls. 166-181, intime-se a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos 

novos cálculos apresentados pelo INSS.

 Após concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 808-63.2016.811.0098

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAINA ABADIA DA SILVA MIRANDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MIRANDA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 808-63.2016.811.0098

Código: 58471

Vistos.

Considerando a petição de fls. 70 e parecer do Ministério Público às 

fls.71-72, com fulcro no art. 753 do CPC, DEFIRO o pedido de prova 

pericial, para tanto determino que a equipe multidisciplinar deste juízo, 

realize avaliação da capacidade do interditando, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Atentem-se os especialistas da equipe, aos quesitos apresentados pelo 

Ministério Público (fl. 71-72), devendo o expert, complementar o laudo com 

outras informações pertinentes, próprias do caso em baila, principalmente 

quanto à incapacidade e seus respectivos limites.

A perícia ora deferida não obsta as demais provas a serem produzidas 

oportunamente, se necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 1210-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Guerreiro Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248.505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1210-13.2017.811.0098

Código: 61469

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls.27, INTIMI-SE a parte autora para 

que faça/comprove o pagamento de diligência do Oficial de Justiça.

 Ademais expeça-se carta precatória para a comarca de Cáceres, afim de 

dar o devido cumprimento do mandado de citação do requerido.

Após concluso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52830 Nr: 928-14.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marinalva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código:52830

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria Marinalva da 

Silva contra a sentença prolatada às fls. 93/96, que julgou procedente a 

presente ação, alegando que a r. sentença restou prejudicada ao 

estabelecer a data de inicio do benefício, fixando desde o requerimento 

administrativo.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o necessário.

DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo quais os presentes embargos merecem total rejeição.

Às fls. 93/96 da sentença proferida nos autos, menciona a data da 

implantação do benefício pelo INSS, senão vejamos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder aposentadoria por idade rural à autora, no valor de 

um salário mínimo vigente, bem como décimo terceiro salário. Para a data 

de início do benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 

27 de Março de 2015. (fl. 81).

Assim, considerando que a sentença deixa clara o ponto citado como 

obscuro, conforme disposto no art. 49, ii da lei 8312/91 – Lei dos 

benefícios da previdência social, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 As providências.

Porto Esperidião-MT, 23 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 577-51.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos Barrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Ante o exposto, ACOLHO o petitório de fls.137/138 e HOMOLOGO o 

cálculo judicial, devendo ser expedido RPV no montante de R$ 56.220,00 

(cinquenta seis mil e duzentos e vinte reais), referente ao valor das 

parcelas em atraso, e R$ 2.070,76 (dois mil duzentos e setenta reais e 

setenta e seis centavos) referentes aos honorários advocatícios.Oficie-se 

a autoridade responsável pela autarquia requerida para que proceda com 

o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado 

da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial 

mais próxima da residência do exequente. [art. 535, II, CPC].Expeça-se 

ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em 

favor da exequente conforme art. 100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], 

consoante valores.Após intime-se o patrono da parte autora para que 

informe se foram resguardados os direitos de seu cliente.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT 24 de outubro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 4034-62.2018.811.0080

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE OTONI DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217/MT

 Vistos.

Considerando-se a ordem proferida em HC pelo E. Tribunal de Justiça em 

favor de Rayane Otoni da Silva Abreu, bem como a deliberação de seu 

cumprimento em regime de plantão regionalizado, deverá a Secretaria 

deste Juízo juntar a referida ordem e a decisão proferida pelo Magistrado 

plantonista, regularizando-se o cadastro da prisão/soltura da denunciada 

a fim de evitar inconsistências no sistema APOLO.

 Tendo em vista o trâmite dos autos principais, traslade-se as cópias 

necessárias.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36007 Nr: 607-62.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, na pessoa de seus advogados para que tomem 

ciência da data designada para abertura dos trabalhos periciais, 19 de 

novembro de 2018, às 9h00m, nos locais a serem periciados e na ordem 

exposta no peticionamento de referência 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16950 Nr: 135-37.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO BENO JUNGES, Daniel Saggin, DEOMAR 

VICENTE HERMANN, Erich Evaldo Weiss, ERNO LORENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, Sérgio 

Henrique K. Kobayashi - OAB:6180/MT, SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Exibição. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 32292 Nr: 1075-94.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Irael Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER, RONALDO DA SILVA 

BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 2. DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz:

 Vistos.

 Defiro o pedido das partes, no sentido de conceder o prazo de 30 (trinta) 

dias para requerimentos e diligências finais, especialmente em relação aos 

pedidos de realização de perícia, eis que as partes requerem vista do feito 

para análise da real necessidade.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 458-47.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Valadão Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia De Araujo Souza 

Pantaroto - OAB:10921, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, Elida Pereira Jeronimo - OAB:10.323, SILMARA 

RUIZ MATSURA - OAB:9941-B OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para INTIMAR as partes, via DJE, para que se manifestem nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63384 Nr: 4184-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Weiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISANDRO ELIO GRIEGER, FRANCIEL 

EDUARDO ALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a emenda da inicial para:

1) comprovar os requisitos da gratuidade da justiça, visto que não 

constam informações relevantes para a concessão do pedido;

2) esclarecer o rito procedimental escolhido (procedimento comum ou 

execução de título extrajudicial);

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63423 Nr: 4210-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63381 Nr: 4183-58.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 1439-95.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JORLAM THIAGO ARAÚJO DE SOUZA RIBEIRO - 

OAB:28353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B
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 Deste modo, considerando-se o rito eleito pela parte exequente, intime-se 

o executado, na forma do artigo 513 §2º, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (REF 31 e 32), acrescido 

de custas, se houver.Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo.Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, todos do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63225 Nr: 4101-27.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

- DO PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA

DETERMINO a realização de estudo psicossocial detalhado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo para verificar as reais condições em que reside 

a menor MARIA VITÓRIA, no prazo imprescindível de 05 (cinco) dias.

Com a juntada do estudo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

 Após, tornem conclusos para análise da tutela provisória.

 Sem prejuízo, cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes 

para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

art. 334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo 

setor de conciliação.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 2590-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992/MT

 Vistos.

Secretaria: Cadastrar advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20005 Nr: 1327-08.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PIMENTEL DA SILVA, MARIA LUCIA FURTADA 

PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 1327-08.2010.811.0079, Protocolo 20005, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18684 Nr: 4-65.2010.811.0079

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - 

OAB:3669-A/MT, Guilherme Augusto Brescovici Milagres - 

OAB:13047/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 4-65.2010.811.0079, Protocolo 18684, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34719 Nr: 1459-26.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACQUELINE 

CAVALCANTE MARQUES, para devolução dos autos nº 

1459-26.2014.811.0079, Protocolo 34719, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60520 Nr: 3457-87.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Soares de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE BATISTA 

DE CASTRO - OAB:22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Cumpra-se. Após, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59790 Nr: 3043-89.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FIGUEIRA DA SILVA, OUTRO (S)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 08 de novembro de 2018, às 13:15 hs (Horário de Mato 

Grosso), para cumprimento do ato. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 3420-60.2018.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rosa de Oliveira, MUNICÍPIO DE BOM 

JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41318 Nr: 638-51.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONCEDER A GUARDA de Carlos Daniel Santana, Celismar Lima Santana 

e Cássio Lima Santana em favor da requerente MARIA MONTEIRO 

SANTANA.Não há custas ou honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, LAVRE-SE O TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA.Após, arquivem-se.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 667-67.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA PEREIRA MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 52: Defiro. Cite-se conforme endereço atualizado fornecido, 

observando-se o acórdão de REF 30.

EXPEÇA-SE mandado de citação e busca e apreensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36470 Nr: 192-82.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO FEITOSA FEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

REF 65: Defiro. Cite-se conforme endereço atualizado fornecido, 

observando-se a decisão de REF 44.

EXPEÇA-SE mandado de citação e busca e apreensão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 264-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ICASSATTI CORAZZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12.560/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a não localização do veículo, bem como a inexistência de 

citação nos autos, intime-se a parte autora (DJE) em 10 dias para requerer 

o que entender conveniente, promovendo atos concretos que viabilizem o 

seu êxito, sob pena de extinção.

Aguardar decurso de prazo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45461 Nr: 247-62.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO NUNES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes. Ressalte-se que, tendo em vista o 
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acordo entabulado, os bens ou valores, possivelmente constritos, devem 

ser desbloqueados.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 1779-37.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZIEL SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da noticiada quitação integral do débito (REF 28), JULGO EXTINTO a 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, "b" do Código de 

Processo Civil (reconhecimento da procedência do pedido), ficando 

revogada a liminar anteriormente concedida.

Acrescento que o bloqueio no DETRAN do veículo disputado não chegou a 

ser realizado.

Após certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60296 Nr: 3337-44.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. S. Cláudio - ME, MARCOS SANTANA CLAUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, CARLA MILENE PEREIRA SILVA - 

OAB:22275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória em face do Município de Bom Jesus do 

Araguaia/MT.

O parágrafo 6º do artigo 700 do CPC autoriza o ajuizamento de ação 

monitória em desfavor da Fazenda Pública.

Portanto, RECEBO a petição inicial.

 Cite-se para apresentar os embargos previstos no artigo 702 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com fundamento no artigo 701, parágrafo 4º, do CPC, não apresentados 

os embargos monitórios, nem efetuado o pagamento voluntário da 

obrigação, aplicar-se-á o disposto no art. 496 (remessa necessária), 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial (cumprimento de sentença de pagar quantia certa pela Fazenda 

Pública).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60399 Nr: 3390-25.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SOARES LACERDA, MARIA SOARES 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 3392-92.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE FATARELLI BOLOGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.Após, devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 3392-92.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE FATARELLI BOLOGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento das Custas Judiciais e 

Taxa Judiciária referente a distribuição da Carta Precatória conforme 

Certidão de Ref: 2, bem como da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60349 Nr: 3366-94.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO BISINOTO ARDUINI, JANETE 

MARQUES BARROS ARDUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

EXEQUENTE, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 1813-12.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDACI PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada (REF 23) e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que, considerando-se a desistência manifestada, os bens ou 

valores, possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial acusatória, 

para o fim de:- ABSOLVER o Acusado ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA, já 

qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, com relação 

ao crime descrito no art. 15 da Lei 10.826/03, ante a insuficiência de 

provas, o que faço nos termos do art. 386, VII, do CPP.- ABSOLVER o 

Acusado ELÓI NETO VIEIRA LIMA, já qualificado nos autos, das 

imputações que lhe foram feitas, com relação aos crimes descritos nos 

arts. 150, §1º e 250, § 1º, II, ‘a’, ambos do Código Penal, ante a ausência 

de provas, o que faço nos termos do art. 386, II, do CPP. - CONDENAR O 

ACUSADO ELÓI NETO VIEIRA LIMA, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9º; c/c art. 148, § 2º, na forma 

do art. 69, todos do Código Penal.- CONDENAR O ACUSADO ROMÁRIO 

FEITOSA FERREIRA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 129, § 9º; c/c art. 150, § 1º; c/c art. 250, § 1º, II, “a”; e art. 

148, § 2º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.Por se tratar de 02 

(dois) réus e em observância ao princípio da individualização das penas, 

passo a dosá-las separadamente. - DO RÉU ELÓI NETO VIEIRA LIMA - (...). 

Do Concurso MaterialPortanto, uma vez que todos os crimes foram 

cometidos na forma do concurso material, CONDENO o Acusado ELÓI 

NETO VIEIRA LIMA a uma pena total de 02 (dois) anos de reclusão e 03 

(três) meses de detenção. (...) DO RÉU ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA- 

(...). Do Concurso MaterialPortanto, uma vez que todos os crimes foram 

cometidos na forma do concurso material, CONDENO o Acusado 

ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA a uma pena total de 06 (seis) anos e 03 

(três) meses de reclusão e também a 10 (dez) meses de detenção. 

Condeno, ainda, o Acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

cada um deles em seu mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. (...) Após, comunique-se a condenação via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11537 Nr: 840-56.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ursolino dos Santos Vittorazzi Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54978 Nr: 3007-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simar Célia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13545 Nr: 207-74.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código: 13545)

Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do MUNICÍPIO DE LAMBARI 

D’OESTE. Foi juntada a memória de cálculo.
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Não houve citação da parte executada para oferecer embargos à 

execução.

Foi proferida decisão não homologando o acordo entabulado entre as 

partes por este juízo.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Primeiramente, CHAMO O FEITO A ORDEM, para anular a decisão que não 

homologou o acordo, uma vez que nos presentes autos não foi juntado 

nenhum acordo entre as partes.

REVOGO ainda a determinação de digitalização dos presentes autos, 

conforme orientação da Corregedoria-Geral de Justiça exarada na 

Correição realizada em 16/03/2018.

No mais, DETERMINO:

1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 535 do 

CPC.

2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para fins de homologação 

do cálculo apresentado e expedição do respectivo precatório/requisição 

de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 817-13.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luisa Martins da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24.919/MT, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, Najla Milena 

Castro da Silva - OAB:13630/MT, Tamires Rodrigues Perin - 

OAB:MT - 25293, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30289 Nr: 124-24.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cileide Pereira Loures de Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287 MG, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:OAB/MT 16.846-A

 (Código: 30289)

Vistos etc.,

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta pelo 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE, alegando, preliminarmente, ausência de 

intimação da sentença condenatória. Ao final requer a nulidade dos atos.

Instada a se manifestar, a parte exequente argumenta que a parte 

executada foi intimada da sentença por meio do DJE n° 9305, de 

29/05/2014.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Cumpre esclarecer que as normas processual em regra se aplicam de 

forma imediata, ou seja, há consagração do princípio do “tempus regit 

actum” (art. 14 do CPC/2015).

Para verificar a validade da intimação do Ente executado, deve-se 

verificar a regra do CPC/73, o qual não havia a regra de intimação por meio 

de carga, remessa ou meio eletrônico, ou seja, à época era válida a 

intimação feita por meio de DJE.

Analisando a intimação realizada pelo DJE nº 9305, foram intimados, pelo 

polo passivo, os advogados Felipe Gazola Vieira Marques e Ana Flávia 

Pereira Guimarães, patronos do requerido HSBC BANK BRASIL S/A – 

BANCO MULTIPLO, não havendo nenhuma intimação para o patrono do 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT.

Portanto, por mais que a intimação feita por DJE à época era válida, 

inclusive para entes públicos, no presente caso, não foi feita a devida 

intimação da parte requerida/executada.

Por todo exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela parte exequente e 

declaro NULO todos os atos praticados a partir da prolação da sentença, 

incluindo a certidão de trânsito em julgado, razão pela qual DETERMINO:

1) INTIME-SE pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico, o 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT, para ciência da sentença, nos 

termos do artigo 183 do CPC/2015;

2) INTIME-SE a parte autora desta decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11543 Nr: 816-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Venâncio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miragla Jaudy - OAB:OAB/MT Nº 6.735

 CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
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suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 829-27.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11529 Nr: 833-64.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Carvalho de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Alessandra Gouvêa de Vasconcellos - 

OAB:9023/MT, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Lázaro 

José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 821-40.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPLT, LALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 888-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia Magda Domiciano, EADR, ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini, Elizia Magda 

Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55548 Nr: 3322-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR, KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54357 Nr: 2601-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdC, KVLS, DLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 807 de 860



acerca da certidão de referência 13.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 783-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47944 Nr: 2911-50.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joseleide Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo e, independente de nova conclusão, INTIMEM-SE as 

partes para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11542 Nr: 845-78.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Márcia Regina Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 1314-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 2035-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13547 Nr: 209-44.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 
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pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 844-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Bezerra de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 1286-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54796 Nr: 2903-39.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Jose de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 1290-81.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Barreto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI – 

NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 16:00 horas

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11524 Nr: 828-42.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Levino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 1401-75.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilmar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 
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Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, 

Joaquim Felipe Spodoni - OAB:MT - 6.197, Jorge Luiz Miraglia 

Jaudy - OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 

21.150-A

 Código: 31539

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do MUNICÍPIO DE 

LAMBARI D’OESTE e HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, da 

sentença que os condenou solidariamente ao pagamento a titulo de danos 

morais.

A parte exequente fundamento seu pedido no artigo 513 e ss. do 

CPC/2015.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Verifico que o rito do cumprimento de sentença entre as partes requeridas 

é distinto, isto porque a execução em face do HSBC BANK BRASIL S/A 

BANCO MULTIPLO segue o procedimento previsto no artigo 523 e ss. do 

CPC/2015, enquanto o do MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE segue o 

procedimento do artigo 534 e ss. do CPC/2015.

Diante da incompatibilidade de ritos e, sendo a dívida solidária, INTIME-SE a 

parte exequente para indicar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, em face 

de qual dos executados será direcionado o cumprimento de sentença.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 609-24.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Esmeraldina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAMIRES 

RODRIGUES PERIN, para devolução dos autos nº 609-24.2012.811.0052, 

Protocolo 30758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11533 Nr: 837-04.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Paulo de Jesus Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 CHAMO O FEITO A ORDEM, para anular a decisão que não homologou o 

acordo, uma vez que nos presentes autos não foi juntado nenhum acordo 

entre as partes.No mais, a não houve impugnação ao cumprimento de 

sentença. Dispõe o artigo 535, § 3º, do CPC/2015:“Art. 535. A Fazenda 

Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.”Por todo exposto, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente, os quais 

fazem parte integrante desta decisão.EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 85, § 7º, do 

CPC/2015).CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 1036-84.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Regina Gattas do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 32573

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO em desfavor de MÁRCIA 

REGINA GATTAS DO AMARAL, todos qualificados nos autos.

Determinada a citação (fl. 27/28) da parte executada para efetuar o 

pagamento no prazo legal, todas as diligências restaram infrutíferas, 

conforme se verifica às fls. 41/72v°/80.

Instada a se manifestar, a parte exequente requereu a desistência da 

ação e consequentemente a extinção desta (fls. 74 e 84).

 É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a manifestação da parte exequente em que pugna pela 

homologação da desistência da presente ação (fls. 74 e 84), pois não tem 

interesse no seu prosseguimento, o acolhimento do pedido é medida que 

se impõe.

Por todo exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação feito pela parte exequente (fls. 74 e 84), com fundamento no artigo 

485, inciso VIII e 775 do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que não houve a 

formação a triangularização processual.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30702 Nr: 553-88.2012.811.0052

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Salto do Céu LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 30702)

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl. 127, EXPEÇA-SE a carta de citação com Aviso de 

Recebimento de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701).

No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102).

DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 1445-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Declaro encerrada a instrução processual, saem os presentes intimados 

para apresentação de memorias finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 Após, volte-me conclusos para decisão.

Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 169-91.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dilton Pereira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por DILTON PEREIRA BASTOS 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente intimado, o executado concordou com o valor apresentado 

pelo exequente (fls.116v).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 113 

dos autos, totalizando a importância de R$ 16.225,87 (dezesseis mil e 

duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

fundamento no art. 924, II e 925, ambos do CPC/15, DECLARO por 

sentença, EXTINTA a vertente execução.

EXPEÇA-SE o competente Alvará em nome do patrono do autor, visto que 

detém poderes para tanto (art. 450 da CNGC/MT), oportunidade em que 

defiro a vinculação e consequente, transferência na conta informada às 

fls. 124.

Deixo de condenar em honorários advocatícios diante da não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13553 Nr: 215-51.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Garcia Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 526-66.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CHIRLEI CORDEIRO GOLVEIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lambari-Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:5403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas - OAB:5.793/MT

 Código 39366

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTARIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por Maria Chirlei Cordeiro 

Golveia de Oliveira em desfavor de Lambari PREV-Previdência Social, 

todos qualificados nos autos.

À ref. 14, foi proferida sentença sem resolução do mérito e extinguiu o 

feito, tendo em vista que a parte autora não juntou o requerimento 

administrativo.

A parte autora apresentou embargos de declaração (ref.18). Resposta 

aos embargos apresentada (ref.28).

Posteriormente a parte autora requereu a homologação da desistência da 

ação e dos embargos declaratório, bem como a extinção e arquivamento 

do feito.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista o requerimento da parte autora em que pugna pela 

desistência da presente ação, pois não tem interesse no seu 

prosseguimento, resta prejudicado o julgamento dos embargos de 

declaração oposto por esta (ref.18).

Portanto, diante do transito em julgado da sentença, determino o 

ARQUIVAMENTO o presente feito com as baixas de estilo pertinentes.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39761 Nr: 701-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdSdC, MdGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Autos nº 701-60.2016.811.0052 - (Código: 39761)

Vistos etc.,

Diante das informações acostadas aos autos, com o fito de tomar medidas 

que compactuem com o princípio do melhor interesse da criança, DEFIRO 
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“in totum” o pleito Ministerial de Ref. 157, pelo que DETERMINO a intimação 

da Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que continue com o 

acompanhamento da criança M. S. R e sua família, enviando relatório 

mensal.

Ademais, DETERMINO a intimação do Secretário de Saúde de Salto do 

Céu/MT, para que providencie o mais rápido possível o tratamente 

necessário à Sra. Leiliane Aparecida Alves Boiane, acometida pelas 

patologias de CIDs 10 F43.2 (transtorno de adaptação, F32.3 (sintomas 

depressivo grave com sintomas psicóticos) e F.48.9 (transtorno neurótico 

não especificado). Advirto que o Secretário deverá informar as 

providências tomadas no caso sob júdice no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, contados da intimação.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 48-58.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS, SLRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 48-58.2016.811.0052 – Código: 38368

Vistos etc.,

Considerando o que foi certificado à ref. 73, DETERMINO nova intimação 

do causídico Dr. Adailton da Silva Peres para se manifestar, no PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, nos termos da decisão exarada à ref. 63, sob pena de 

destituição do múnus que lhe foi incumbido e nomeação de outro defensor 

dativo.

Com a manifestação, VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38398 Nr: 72-86.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFRB, GFB, DFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 72-86.2016.811.0052 – Código 38398

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público se manifestar quanto aos pedidos de 

ref. 93.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45091 Nr: 1451-28.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marilza Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1451-28.2017.811.0052 - Código 45091

Vistos etc.,

Tendo em vista o que foi certificado às refs. 51 e 53, DETERMINO 

expedição de carta precatória ao endereço do requerido, para nova 

tentativa de intimação para o pagamento das custas processuais, nos 

termos do ref. 30.

Consigne na carta precatória que havendo suspeita de ocultação, após 

duas tentativas de intimação, deverá se proceder com a citação por hora 

certa, nos termos do art. 252 do NCPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providencias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52540 Nr: 1444-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdST, RLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52540

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido da cota ministerial (ref. 37).

1. REMETAM-SE os autos para contadoria do Juízo, a fim de realizar a 

atualização do débito alimentar, abatendo-se tão somente o valor já pago 

pelo executado, qual seja R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta 

reais), conforme se verifica na juntada de ref. 40.

2. Diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado JODECI DA SILVA TENÓRIO e determino que EXPEÇA-SE o 

competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo prazo de 3 (três) 

meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do que 

dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC.

3. No mandado deverá consignar as seguintes informações:

 a) O valor atualizado do débito alimentar;

 b) O cumprimento da pena NÃO EXIME o executado ao pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 5º, CPC);

 c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento da ordem de prisão 

será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC).

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56145 Nr: 3623-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM, MIFdM, JVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56149 Nr: 3624-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdS, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 3625-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, RrdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43192 Nr: 423-25.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGdS, AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Lina Mariae Cabral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Benedita Ivone Adorno - OAB:6391/MT

 Código: 43192

Vistos etc.,

Trata-se de ação de alimentos proposta por Gabrielly Gomes da Silva, 

representada pela genitora Ângela Gomes Lopes em desfavor de Ademir 

da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento, conforme ref. 4.

Entre um ato e outro, o Ministério Público manifestou o interesse pela 

extinção do feito, tendo em vista que entrou em contato com a 

representante da requerente, que informou o desinteresse no 

prosseguimento da ação, uma vez que a requerente “se resolveu” com 

seu genitor Ademir (ref. 50).

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando o desinteresse no prosseguimento da ação, bem como a 

manifestação do Ministério Público, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do CPC.

 Sem condenação de custa e honorários advocatícios.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56153 Nr: 3626-58.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKdSM, GFdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11484 Nr: 778-16.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvan Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para fins de homologação 

do cálculo apresentado e expedição do respectivo precatório/requisição 

de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38663 Nr: 205-31.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52349 Nr: 1339-25.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdFX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayson Breno Gonçalves 

Ribeiro - OAB:MG 160.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 12:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11251 Nr: 577-24.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Severino Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O
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 Processo n.º 577-24.2009.811.0052 – Código: 11251 Nesta senda, com 

fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão 

preventiva decretada e CONCEDO liberdade provisória ao acusado JOACI 

SEVERINO VAZ, qualificado nos autos, mediante as seguintes condições, 

sob pena de revogação do benefício: a. COMPARECIMENTO MENSAL em 

juízo para informar e justificar suas atividades; b. PROIBIÇÃO de 

frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres; c. 

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca em que reside, sem a devida 

autorização do juízo e concordância do Ministério Público; d. OBRIGAÇÃO 

de manter endereços e telefones atualizados perante a Secretaria de 

Vara da Comarca. Outrossim, em homenagem ao princípio da celeridade e 

proporcionalidade, em detida análise à resposta à acusação apresentada, 

verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária previstas 

no art. 397 do Código de Processo Penal. Desta feita, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 04 DE ABRIL DE 2019, ÀS 16H30MIN, 

ocasião que serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa e 

realizado o interrogatório do acusado. ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras Comarcas, estas 

deverão ser ouvidas através de carta precatória. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura em favor do réu, o colocando em liberdade 

se por outro motivo não estiver preso. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7885 Nr: 87-70.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GVR, MSR, EVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 24/2007 – Código nº 7885

Vistos etc.,

Considerando que transcorrido o prazo da prisão civil do executado, nos 

termos do art. 733, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOACI SEVERINO VAZ, se por outro 

motivo não estiver preso.

 Ademais, tendo em vista que a prisão mencionada não cumpriu seu 

objetivo, uma vez que ainda pendente o débito alimentar, defiro “in totum” a 

cota Ministerial de fls. 160/v, pelo que DETERMINO que se proceda 

conforme requisitado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11540 Nr: 843-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Lázaro 

José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 210-29.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celma da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 794-38.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luismar de Assis Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 2007/18 – Código nº 8746

Vistos etc.,

Considerando o que foi informado às fls. 208, REDESIGNO a audiência de 

justificação outrora aprazada para o dia 20 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 

14H00MIN.

 INTIME-SE nos moldes da ultima decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 1139-57.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Everaldo Batista Filgueira Junior - OAB:MT - 

11988

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Fernando Luis Veríssimo - OAB:OAB/MT 14.357

 Processo nº 331-47.2017.811.0052 – Código 42961

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38983 Nr: 353-42.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Donizete Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56171 Nr: 3629-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 petição, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do 

CPC.Quanto ao pedido de revisão da pensão alimentícia, INDEFIRO, por 

ora, mormente porque, não há, neste instante, informação segura de 

ambas as partes para aferir o binômio necessidade/possibilidade. 

Explico.A ação revisional de alimentos tem como pressuposto a alteração 

do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada à 

efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a 

readequação da pensão alimentícia.A revisão alimentícia encontra 

sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o 

qual dispõe:“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo.”Sobre o tema em tela, Silvio Rodrigues 

leciona:“Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada, por 

reclamação de qualquer das partes, desde que se evidencie ter 

sobrevindo mudança na fortuna de quem fornece os alimentos, ou de 

quem os recebe. Assim, por exemplo, se com o crescimento os filhos 

necessitam de maiores recursos para estudo e vestuário, ou se provam 

que a situação financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o 

juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova 

que seus ganhos diminuíram, ou que um dos filhos se tornou maior ou que 

uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que 

foi anteriormente condenado” (CC/1916, art. 401; CC/2002, art. 1.699) Com 

efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem restar devidamente 

demonstrados, pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a 

agravação, redução ou a exoneração de alimentos depende de prova 

robusta nos autos. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11484 Nr: 778-16.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvan Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código nº 11484)

Vistos etc.,

De início, REVOGO a determinação de digitalização dos presentes autos, 

conforme orientação da Corregedoria-Geral de Justiça exarada na 

Correição realizada em 16/03/2018.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que reconhece a 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. No decorrer do 

prazo para embargar a execução, as partes requereram homologação de 

acordo extrajudicial.

Em decisão fundamentada, o magistrado deixou de homologar o acordo e 

determinou:

 “(...) a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) expedição de 

ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior ao maior 

benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, 

art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010. (...)”

Contudo, verifico que a decisão não reabriu prazo para que a Fazenda 

Pública apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença, o que 

poderia, em tese, causar prejuízo ao erário público. A jurisprudência pátria 

entende que a não homologação de acordo justifica a retomada da fase de 

cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para a impugnação, 

conforme julgado abaixo:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO 

NÃO HOMOLOGADO. REABERTURA DE PRAZO. POSSIBILIDADE. Ausente 

homologação judicial do acordo entre as partes, justifica-se a retomada da 

fase de cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para 

impugnação. (Agravo de Instrumento Nº 70064478936, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 05/05/2015).
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Por todo exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para REABRIR O PRAZO 

para a impugnação ao cumprimento de sentença e DETERMINO:

 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para fins de homologação 

do cálculo apresentado e expedição do respectivo precatório/requisição 

de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31540 Nr: 1402-60.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giorgia Renata Moreira de Moraes Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, 

Joaquim Felipe Spodoni - OAB:MT - 6.197, Jorge Luiz Miraglia 

Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código: 31540)

Vistos etc.,

Verifica-se que houve acordo entre as partes e às fls. 155 a parte 

requerente requer a extinção do feito diante do recebimento do valor 

integral da indenização.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924 e 925 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

No caso dos autos, verifica-se que houve quitação da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38663 Nr: 205-31.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 38663)Vistos etc.,A parte autora informou que pretende produzir 

prova pericial médica (ref. 35), bem como a produção de prova 

testemunhal.Defiro os pedido o pedido de prova pericial e testemunhal, 

contudo postergo a designação da audiência de intrução para após a 

juntada do laudo pericial. Por todo exposto:1)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 

24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:(...) 5)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame 

pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre o periciando.6)COM A 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se 

manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do 

CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;7)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65422 Nr: 646-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Oátomo José Canavarros Serra, Carlos Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO na íntegra os pleitos Ministeriais para fim de DETERMINAR:

a) a intimação do confrontante Aparecido Barbosa da Silva,para que este 

manifeste em 15 (quinze) dias, seu real motivo de impugnar a retificação 

do requerente, juntando documentos comprobatórios aptos a impugnar o 

pedido de retificação, considerando que o argumento levantado em sua 

peça impugnatória, não recai sob os imóveis de matrículas nºs 4.424, 

14.685 e 18.890;

b) após, havendo impugnação pelo confrontante, a intimação do 

requerente para apresentar manifestação à impugnação.

c) por fim, novas vistas ao órgão Ministerial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5176 Nr: 2106-22.2001.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristino Militino de Oliveira, Andrelina 

Bernardina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathã Cristian Santos Silva - 

OAB:15.641 - O, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056, 

Saionara Mari - OAB:OAB-5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de CRISTINO MILITINO DE OLIVEIRA e OUTRO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos, fl.123, petitório da parte autora pleiteando extinção do 

processo executivo uma vez que obteve a satisfação do integral do 

crédito exequendo.

Os autos vieram-me conclusos.
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É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Nos termos do que vaticina o art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo de execução quando a obrigação for satisfeita. 

Vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, noticiando a parte exequente que obteve a satisfação do crédito, 

impõe-se reconhecer a necessidade de arquivamento dos presentes 

autos, julgando extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o presente 

demanda, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC e, por conseguinte, 

determino o imediato arquivamento do feito com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 605-81.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristino Militino de Oliveira, Andrelina 

Bernardina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, e tendo em vista a extinção 

dos autos apenso Código 5176, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o banco exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26267 Nr: 1156-95.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Fatima do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tessarolo Comercial Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos para, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, considerando o resultado 

infrutífero da penhora online.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77281 Nr: 3687-13.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gicelma Avelina de Almeida , IVDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:OAB/MT 7154

 Posto isto, DECLARO O FEITO SANEADO.Intimem-se as partes para que, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir em juízo e, caso reputem necessária a oitiva de testemunhas, 

depositem o respectivo rol em juízo no mesmo prazoAs testemunhas 

devem comparecer independentemente de intimação, salvo demonstração 

de necessidade de intimação pelo juízo. As partes que prestarão 

depoimento pessoal devem ser intimadas pessoalmente para comparecer 

ao ato.Em seguida, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, caso se faça necessário.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56218 Nr: 984-17.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre os documentos de fls. 

58/59, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23933 Nr: 1180-60.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Lidio Ferreira Lemes - ME, Edinaldo 

Lídio Ferreira Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre o documento de fls. 

88/91, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 1958-25.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso Sicredi 

Centro Norte-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyego Regis dos Santos Gomes - ME, Dyego 

Regis dos Santos Gomes, Juliana Berto, Maria Aparecida Trassi Pasqual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre os documentos de fls. 

81/91, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73451 Nr: 1645-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref.30. Expeça-se ofício ao INDEA (Instituto de Defesa 

Agropecuária de Mato Grosso), solicitando informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da possível existência de semoventes registrados 

em nome do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85461 Nr: 3657-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDINEIA APARECIDA DE BONFIM DA CONCEIÇÃO, 

MMXC(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bomdespacho da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante os termos da inicial, que informa ser o requerido servidor público 

do sistema penitenciário, mas sem comprovar tal situação, e com base no 

art. 4º da Lei 5.478/68, FIXO, em caráter liminar, alimentos provisórios no 

percentual de 31,44% do salário mínimo vigente no país, equivalente a R$ 

300,00 (trezentos reais), com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, 

a serem pagos mediante depósito/transferência bancária na corrente 

indicada na inicial, a partir da citação da parte requerida para comparecer 

à audiência de conciliação, a qual deverá ser designada pela secretaria da 

Vara única.Ressalto, ainda, que o requerido deverá arcar ainda com 50% 

das demais despesas extraordinárias dos infantes (tratamento de saúde, 

incluindo tratamento odontológico, farmacêutica, e educação, 

etc.).Designe-se audiência de conciliação.Cite-se a parte requerida no 

endereço declinado na exordial, bem como intime-se a autora, na pessoa 

de sua genitora, para que ambos compareçam à audiência, 

acompanhados de seu(s) advogado(s). Ressalte-se, ainda, que o não 

comparecimento da requerente determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de 

fato.Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil.Após a audiência de conciliação, com 

ou sem acordo, remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e 

manifestação.Por fim, que as intimações sejam feitas em nome dos 

doutores, Dr. MAXWEEL LATORRACA DELGADO – OAB/MT 24.870, Dr. 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA – OAB/MT 11.370 e, Dr. 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA – OAB/MT 18.107.Cite-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68271 Nr: 1933-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, aplico multa de 1% (um por 

cento) da vantagem econômica pretendida à parte requerente, que deve 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.Ressalto que o 

pagamento deverá ser realizado mediante depósito judicial em conta única 

deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta 

intimação.Intime-se.Após a relização do pagamento, certificado nos autos, 

desde já, proceda-se o arquivamento dos autos com as anotações e 

baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85874 Nr: 3903-37.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 72h (setenta e duas horas), as 

cobranças atinentes aos contratos de n° 571265905, 573711258, 

572706424 e 567627522, bem assim se abstenha de inscrever o nome da 

parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, o que faço com 

fundamento no art. 300 do CPC, sob pena de multa diária no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais).Designe-se audiência de conciliação.Frustrada 

a conciliação, a parte requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação da contestação, a contar na forma do art. 335, I do 

CPC.Cite-se a parte Requerida. Intimem-se as partes.Em ato contínuo à 

citação da parte Requerida, esta deverá ser intimada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente todos os contratos supostamente firmados 

com a parte autora e elencados na exordial. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 05 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 2893-55.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CARLOS DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Sr. Gestor o decurso do prazo para apresentação de 

contestação.

Permaneçam-se os autos na Secretaria da Vara até o cumprimento 

integral da decisão de ref.05.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 1374-79.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR BOAMORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos, RECEBO os Embargos de 

Declaração e no mérito dou-lhes PROVIMENTO para fim de sanar o vício 

ora indicado.Desta feita, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/04/2019, às 16hs15min.Por fim, intime-se o (a) patrono (a) da 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço 

completo da requerente, vez que a perícia médica ora designada foi 

prejudicada em virtude de insuficiência de endereço da parte autora para 

sua intimação, conforme se extrai da certidão de ref.44.Após a 

apresentação do endereço completo da parte autora, intime-se o Sr. Perito 

médico para designação de nova data para realização de perícia 

médica.INTIMEM-SE as partes. Inclusive, para conhecimento da data de 

audiência designada, informando que o rol testemunhal deverá ser 

apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57425 Nr: 1604-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, JEFERSON LEANDRO FULONI 

CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em detida análise dos autos verifico que não há notícias acerca da citação 

da Fazenda Pública Estadual para manifestar interesse no feito, o que 

deve ser sanado imediatamente para fim de evitar futuras alegações de 
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nulidade do processo.

Em seguida. à vista de novo pedido de levantamento de alvará judicial, 

promova-se vista dos autos ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

Às prvidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53805 Nr: 1896-48.2013.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Moreira de Campos, Marcelo Moreira 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Adalberta da Silva - 

OAB:8511, Jair Klasner - OAB:MT 16.142, Rillis Evangelista de 

Oliveira - OAB:MT 12.346, Rosângela da Silva Capelão - 

OAB:OAB/MT 8.944

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes da sentença proferida: "Trata-se de Ação 

Declaratória de Manutenção de Posse contra Terceiro c/c Usucapião com 

Pedido de Liminar, ajuizada por ANTÔNIO MOREIRA DE CAMPOS, em face 

de ADRIANO MOREIRA CAMPOS e MARCELO MOREIRA DE CAMPOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega o autor em 

sua inicial, que é senhor detentor de um imóvel rural, há mais de 30 (trinta) 

anos, com área total de 72,4411 hectares, conforme título definitivo n.º 

008839, expedido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – 

INTERMAT......É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Busca o 

requerente provimento jurisdicional que lhe defira a manutenção de posse 

sobre o imóvel rural descrito na inicial, bem como o reconhecimento de 

usucapião sobre esse mesmo bem. Inicialmente, vejo que a questão 

preliminar suscitada não foi apreciada pelo juízo até o momento, razão pela 

qual passo decidi-la.....Ante todo exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, para conceder a manutenção da posse do imóvel rural descrito na 

inicial a ANTONIO MOREIRA DE CAMPOS, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando assim a liminar 

concedida nos autos. Por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito. Condeno as partes em igual proporção ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, sendo este último arbitrado em 10% 

(dez por cento), sob o proveito econômico obtido na causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Expeça-se, em favor da parte 

autora, mandado proibitório. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas 

as formalidades necessárias, arquive-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cutelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 02 de outubro de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro -Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 1967-79.2015.811.0032

 AÇÃO: Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 Vistos.

À vista da cota ministerial de ref.142, verifica-se a inexistência de 

informações acerca do pai biológico da infante, contudo, considerando a 

informação de que o companheiro da genitora, Robison Manoel Konja 

registrou a infante, nada mais plusível de que este seja inserido à presente 

demanda.

Desta forma, considerando que o feito já fora devidamente saneado, 

designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de março 

de 2019, às 15h10min.

Intime-se a genitora da infante, bem como seu companheiro, em endereço 

declinado nos autos. Intimem-se os demais interessados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85876 Nr: 3904-22.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59526 Nr: 413-12.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALBINO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 [...], DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2019, às 15h00min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53805 Nr: 1896-48.2013.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Moreira de Campos, Marcelo Moreira 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antonio Ferreira de Pinho - 

OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Adalberta da Silva - 

OAB:8511, Jair Klasner - OAB:MT 16.142, Rillis Evangelista de 

Oliveira - OAB:MT 12.346, Rosângela da Silva Capelão - 

OAB:OAB/MT 8.944

 Processo n.º: 1896-48.2013.811.0032

 Código n.º: 53805

Vara Única
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S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Declaratória de Manutenção de Posse contra Terceiro 

c/c Usucapião com Pedido de Liminar, ajuizada por ANTÔNIO MOREIRA DE 

CAMPOS, em face de ADRIANO MOREIRA CAMPOS e MARCELO MOREIRA 

DE CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, alega o autor em sua inicial, que é senhor detentor de um 

imóvel rural, há mais de 30 (trinta) anos, com área total de 72,4411 

hectares, conforme título definitivo n.º 008839, expedido pelo Instituto de 

Terras de Mato Grosso – INTERMAT.

 Informa que o Requerente é pai dos Requeridos, e que com a separação 

de fato com a genitora dos mesmos, essa passou o título do imóvel em 

nome dos requeridos, na condição que o imóvel rural seria de propriedade 

do autor. Aduz, que os filhos apenas cederam seus nomes para a 

regularização do título e mais tarde seria feito a transferência para o nome 

do autor.

 Narra que em 20/08/2004 os requeridos fizeram um acordo verbal de 

divisão do lote com o requerente, sendo alienado 42,00 há do imóvel, e o 

restante ficaria apenas para o requerente, conforme juntada aos autos o 

contrato de compromisso de compra e venda e depósito bancário na conta 

da genitora dos requeridos.

 Aduz que com a alienação do imóvel rural, o requerente continuou 

exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, situado no 

Distrito da Cachoeirinha – com área de 30,4411 ha, neste município, 

conforme estipulado entre as partes há 30 (trinta) anos, demonstrando e 

exercendo atos de domínio durante todo esse período.

Por fim, alude que diante de ameaça exercida por parte dos requeridos, 

que vem procurando compradores para o referido imóvel, o autor pugnou 

à presente demanda com a intenção de cessar os atos praticados pelos 

requeridos, bem como adquirir a propriedade do único bem de valor que 

formará o seu patrimônio.

 Recebida a inicial (fls.88), ocasião em que fora concedido os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, e determinada a realização de audiência 

de justificação prévia do alegado, para a possibilidade de concessão de 

liminar. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/85.

Em 26/11/2013, fora realizada a audiência de justificação (fls.92/102), 

ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas, bem como deferida a 

liminar vindicada, autorizando o requerente a manutenção de posse do 

imóvel rural.

O requerido fora devidamente citado (fl.107), e apresentou 

tempestivamente contestação às fls. 114/142, ocasião em que alegou em 

preliminar inépcia da inicial, sustentando a impossibilidade de cumulação 

entre os pedidos, e no tocante ao pedido de usucapião, falta de 

qualificação adequada dos réus e necessidade de litisconsórcio 

necessário dos confinantes.

Agravo de instrumento com pleito de efeito suspensivo, interposto perante 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fls.160/184).

Impugnação à contestação às fls. 203/2013 e fls. 215/224, apresentadas 

no prazo legal, arguindo preliminarmente o amplo interesse de agir em 

questão da manutenção de posse com “amino de dono”.

Despacho saneador proferido à fl. 258.

Realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 268/273, no qual 

colheu a oitiva do requerente, dos requeridos, uma testemunha e um 

informante.

Alegações finais apresentadas, pelo requerente (fls.281/285) e pelos 

requeridos (fls.286/292), são tempestivas, conforme se extrai da certidão 

às fls. 297/298.

Manifestação do Ministério Público (fls.303/305), deixando de emitir 

parecer quanto ao mérito, pois não há interesse à questão tratada no feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Busca o requerente provimento jurisdicional que lhe defira a manutenção 

de posse sobre o imóvel rural descrito na inicial, bem como o 

reconhecimento de usucapião sobre esse mesmo bem.

Inicialmente, vejo que a questão preliminar suscitada não foi apreciada 

pelo juízo até o momento, razão pela qual passo decidi-la.

Segundo dispunha o então art. 292 do CPC/73 (levando-se em conta a 

data da propositura da ação), “é permitida a cumulação, num único 

processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles 

não haja conexão”. Por sua vez, o § 1º do citado artigo não deixava 

dúvidas de que os pedidos deveriam ser compatíveis entre si.

Ora, é lição comezinha em nosso direito privado que é inviável a 

discussão sobre propriedade em ação possessória, e no caso em 

comento, tendo em vista a feição possessória que o próprio requerente 

atribuiu à ação, não pode haver discussão sobre a usucapião, que nada 

mais é do que uma forma de aquisição originária da propriedade, a qual 

deveria ser discutida em ação própria.

 A propósito, veja-se entendimento do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO 

FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO 

DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é 

inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se 

confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação 

possessória. Precedentes.

 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como 

ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida 

a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

 3. Agravo regimental não provido.

 (STJ. AgRg no REsp Nº 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 18 de fevereiro de 2014)

Portanto, sem maiores delongas, acolho a questão preliminar de inépcia da 

inicial no que tange à impossibilidade de cumulação dos pedidos, 

passando a enfrentar o mérito tão somente no que toca ao pedido 

possessório.

Cumpre enfatizar que posse é estado de fato, protegido pelo direito, ou 

seja, a visibilidade da propriedade, conforme se extrai do art. 1.196, do 

Código Civil, demonstrado no caso em concreto.

 Cumpre salientar que a ação de manutenção de posse tem a finalidade de 

manter o possuidor na posse, em caso de turbação. Neste caso, não é 

necessário ocorrer a perda da posse, mas apenas um prejuízo ao 

exercício dos direitos possessórios, ou um embaraço no desenvolver da 

posse.

De mais a mais, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no que cerne 

à fungibilidade entre as espécies de tutela possessória, de modo que a 

inadequação do processo escolhido não obsta o provimento jurisdicional 

em favor do possuidor lesado.

Para a concessão dessa medida de proteção possessória, indispensável 

se faz ao interessado demonstrar a posse que vem exercendo, e já 

preexistente ao ato ofensor, a turbação levada a termo pelo requerido, e a 

permanência do autor na posse, embora perpetrada a turbação, conforme 

previa à época o artigo 927 do CPC/73 (atual 561, NCPC).

O dispositivo legal supracitado estabelece as normas de direito material e 

de direito processual para a obtenção da proteção possessória.

Imperioso esclarecer que para alguém ser considerado possuidor, é 

necessário que este exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, ou 

efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. 

Daí considera-se a posse como o exercício de um dos poderes inerentes 

ao domínio ou propriedade.

Como demonstrado nos documentos às fls. 62/85, foram realizadas 

benfeitorias necessárias para a vida campeira, que são de clara 

demonstração, onde demonstra o zelo pelo imóvel. Ademais, a existência 

de outros documentos demonstrativos de interesse com o imóvel rural e a 

localidade (fls. 18/20 – 55/40), bem como a aquisição de transformador 

elétrico (fls. 42/45), de bovinos para subsistência (fl. 45), vacinas e soro 

antiofídicos (fl. 46) evidenciam assim, a função social da propriedade, 

conforme estabelece o art. 5º, inciso XXIII, da CF/88.

Não bastasse, a instrução processual confirmou os documentos juntados, 

corroborando as impressões quando da audiência de justificação, de que 

o requerente de fato exerce a posse mansa e pacífica sobre a área em 

questão, havendo fundadas razões a inferir que realmente a parte 

requerida estaria praticando atos tendentes a turbar a posse do 

requerente.

 Ante todo exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgo 

PARCIALMENTE PROCENDENTE os pedidos contidos na inicial, para 

conceder a manutenção da posse do imóvel rural descrito na inicial a 

ANTONIO MOREIRA DE CAMPOS, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, confirmando assim a liminar concedida nos 

autos.

 Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno as partes em igual proporção ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, sendo este último arbitrado em 10% (dez por 
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cento), sob o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se, em favor da parte autora, mandado proibitório.

Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades necessárias, 

arquive-se os autos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cutelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 1761-36.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gezuíno Catarino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEZUÍNO CATARINO DA CRUZ, Cpf: 

56783868168, Rg: 682.669, Filiação: Cecília Catarina da Cruz, data de 

nascimento: 20/04/1973, brasileiro(a), natural de Ourinhos-SP, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 3684-2041. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GEZUÍNO CATARINO DA 

CRUZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de certidão de 

dívida ativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10967/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/05/2011

 - Valor Total: R$ 2.244,75 - Valor Atualizado: R$ 2.244,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n.º: 1761-36.2013.811.0032Código n.º: 

53656Vara ÚnicaVistos.Tendo em vista que a parte executada 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se depreende dos 

autos, a parte exequente requer a expedição de citação editalícia, com o 

fito de dar regular prosseguimento ao processo.Pois bem. Estando 

presente a hipótese do art. 256, II, do Código de Processo Civil, determino 

a citação por edital em nome da(s) parte(s) executada(s), com prazo de 

30 (trinta) dias, nos moldes do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/1980.Decorrido o 

prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte requerida 

nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para atuar na 

função de curadora especial, devendo os autos serem encaminhados ao 

mencionado órgão para manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 24 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 Certifico que os deposito de diligencias do código 26116, foram realizada 

conforme consta as fls 158 e 163 daqueles autos, estando a disposição 

da partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26116 Nr: 1072-94.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT

 Certifico que os deposito de diligencias do código 26116, foram realizada 

conforme consta as fls 158 e 163 destes autos, estando a disposição da 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81458 Nr: 1389-14.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO NOGUEIRA CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54728 Nr: 2737-43.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedito Francisco de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, de forma reiterada, para manifestar sobre a 

certidão de fl. 59, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 2879-47.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Jangada, através do seu Representante 
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Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximus Construtora Ltda ME, Joel Geraldo 

Pinheiro, Renato de Sousa Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 11.354, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB:OAB/MT 16.549

 Certifico que a decisão de fls. 45/46, transitou em julgado para as partes 

sem interposição de recursos. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor para promover o 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 1853-14.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Nunes, Orivaldo Nunes, 

Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:OAB/MT 3.577-B, Jonathan Washington da Costa Oliveira - 

OAB:13953, Julio Silo da Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido da decisão de fl. 223: "...Considerando o 

teor contido na Súmula 517 do STJ, fixo em fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, os honorários advocatícios em sede de 

cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente. INTIME-SE a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor de R$ 22.917,88 (vinte e dois mil novecentos e 

dezessete reais e oitenta e oito centavos), sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. No caso eventual 

pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o competente Alvará. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 447-89.2012.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira, Thimóteo Neto de 

Oliveira-ME, Emp. Individual, nome Fantasia Eli Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:

 Certifico que intimado (fl. 105) o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63734 Nr: 2083-85.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson, MILTON APARECIDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADJALMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:19015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, Fabio Souza Ponce - OAB:9202/MT, 

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:OAB/MT 19.679-O, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JOSE ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:2492/O, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15750-A, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:MT 22.166

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

1.241,00(mil, duzentos e quarenta e um reais), referente ao cumprimento 

do mandado na Zona Rural de Marzagão, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 1334-05.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURESTES BORGES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Eurestes Borges da Silva Junior, 

apresentada por meio de advogado constituído, ocasião em que optaram 

por apresentar defesa em termos genéricos, deixando para apreciar o 

mérito da questão durante o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a defesa (DJE), o réu (carta precatória) e 

a testemunha Douglas Weiller Krynske.

Expeça-se carta precatória para a realização da oitiva da testemunha 

André Zanota. Embora seja comarca contígua, aplica-se neste caso a 

determinação da Corregedoria-Geral da Justiça do Ofício 2154/2018-DOF, 

pois o caso concreto ensejaria o traslado do requerido para esta cidade e 

comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Valdevira Gomes Rodrigues, Evaldo Catarino Da 

Fonseca e Meyre Aparecida Fonseca, todos qualificados nos autos, para: 

(i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração 

da parte requerente do percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda 

cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as 

diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento) e seus reflexos legais desde a citação. Outrossim, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aventados por Eduardo Belmiro Da Silva, 

Rosendo Alves Da Silva Neto, Janaina Patricia De Arruda Almeida e Maria 
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Da Silva. Assim, JULGO EXTINGO este processo, à luz do art. 487, I, do 

CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97, 

e, à correção monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme 

determinado pelo STF no julgamento do RE nº 870947/SE (Info. 878).Sem 

custas. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do 

art. 85, § 2º, parte final, do CPC.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69080 Nr: 814-79.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 1860-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA DE CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

OFICIEM-SE a Previdência Social e o Cartório de Registro Civil desta 

Comarca a fim de que informe no prazo de 10 (dez) dias, eventual 

existência de mais dependentes do(a) ‘de cujus’ habilitados junto aos seus 

cadastros, haja vista a certidão de óbito não mencionou a quantidade de 

filhos.

OFICIE-SE, ainda, o Banco do Brasil/SA para que informe, no mesmo 

prazo, a existência de eventual saldo de FGTS, PIS/PASEP e conta(s) 

bancária(s), depositados em favor do ‘de cujus’.

CONSIGNE-SE nos ofícios a qualificação completa do(a) falecido(a), 

inclusive aquelas atinentes ao trabalhador, fazendo-se acompanhar de 

cópias dos cartões bancários (se existentes), documento de identidade e 

certidão de óbito do falecido.

Aportando ao feito as respostas aos ofícios expedidos, conceda-se vista 

do feito ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16930/O, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646

 Intimação da parte requerida para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 572-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDAA, CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Isto posto, e diante de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Edlaine Santana de 

Almeida e Claudinei Benedito Souza em face de Neide Maria da Silva, para: 

(i) DESTITUIR o poder familiar da requerida, Neide Maria da Silva, em 

relação à menor Rita de Cassia da Silva; e, (ii) CONCEDER a adoção de 

Rita de Cassia da Silva aos requerentes Edlaine Santana de Almeida e 

Claudinei Benedito Souza. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do 

mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC.Sem custas. Arbitro os 

honorários em favor do Advogado Dativo em 02 (duas) URH´s, à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Expeça-se a respectiva 

certidão.Expeça-se o mandado de inscrição no registro civil competente, 

para o cancelamento e a realização de novo registro, observando-se 

fielmente as determinações contidas no artigo 47 e seus parágrafos da Lei 

n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). A criança passará a 

se chamar MARIA VITÓRIA ALMEIDA DE SOUZA. Deixo de aplicar a regra 

do § 6º do art. 47 do ECA, vez que a criança sempre foi reconhecida pelo 

nome acima, sendo que eventual oitiva somente poderá carrear em 

maiores transtornos a petiz.FACULTO aos requerentes a possibilidade de 

novo registro no município da sua residência (ECA, art. 47, § 3º).Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se pessoalmente aos 

autores. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83918 Nr: 2189-13.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BENTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO a prisão civil do executado Marcos Tadeu da Silva, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, até a data do efetivo pagamento (súmula 309/STJ), 

bem como DETERMINO seja o pronunciamento judicial levado à protesto, 

nos termos do art. 528, §1, do CPC/2015.EXPEÇA-SE mandado de prisão 

civil, observando que o preso deverá permanecer separado dos presos 

comuns.Quando o devedor adimplir a obrigação do débito atualizado, 

suspenda-se imediatamente o presente decreto, e, em caso de 

encontrar-se preso, expeça-se alvará de soltura.Transcorrido o prazo de 

30 (trinta) dias da prisão civil, expeça-se incontinenti alvará de 

soltura.Expeça-se o necessário. Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88561 Nr: 1864-04.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA VITÓRIA ARRUDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON MATEUS DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 

14:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 
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comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). A 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a 

Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72088 Nr: 674-11.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRUDA E LEITE – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SIMAO DE ARRUDA - 

OAB:9209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 1795-69.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA - ME, 

FAGNER CESAR DA SOUZA ROSA , CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA, 

FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 09 como emenda da inicial.

CITE-SE a parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (CPC, 

art. 827, § 1º)

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 985-31.2017.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido por Iracilda Taques Albuquerque para CONCEDER-LHE, 

definitivamente, a guarda do Roger Taques Albuquerque Assim, JULGO 

EXTINTA, com resolução do mérito, a presente demanda, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, pela 

justiça gratuita.Confirmo a tutela provisória anteriormente deferida (Ref: 

4).Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Transitando em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo.Intimem-se. Ciência ao MP.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88335 Nr: 1755-87.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada a reconsiderar. Reporto-me à decisão anteriormente exarada.

Intimem-se os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias, como já anteriormente 

determinado, pena de indeferimento da peça inicial.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56170 Nr: 1088-85.2014.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, 

RAFAELLA PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BITENCOURT - OAB:

 istos em correição.

Considerando a juntada de procuração às fls. 387/388, intime-se a douta 

patrona da parte requerida para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Proceda-se a secretaria para as anotações necessárias, para que todas 

as publicações e intimações relativas ao presente feito saiam em nome da 

advogada indicado à fl. 387, Dra. Beatriz Bitencourt, OAB/MT 24070.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 58-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR, NOS 

PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDAO DA CONTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE FOLHAS 75, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 672-30.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA FURTADO SOBRINHO, GRACIELE 

COSTA FURTADO, LENI CÁSSIA COSTA FURTADO, NILTON COSTA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90358 Nr: 2849-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDINEI ROCHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BIANCKINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Vistos em Correição.Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM LUCRO CESSANTES, 

proposta por LAUDINEI ROCHA DE JESUS, em desfavor de NELSON 

BIANCKINI, ambos devidamente qualificados nos autos.Recebo a inicial, 

por estarem presentes todos os requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do 

Código de Processo Civil.Da assistência judiciária gratuita.Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 

5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.. Cite-se/intime-se a parte Requerida, para, querendo, manifestar 

em 05 (cinco) dias [218, §1º do CPC] se tem interesse na designação de 

audiência de conciliação e mediação.Acaso manifeste que tem interesse 

na designação de audiência de conciliação e mediação, voltem-me 

conclusos para designação. Na mesma oportunidade, acaso manifeste 

desinteresse na referida audiência deverá a mesma apresentar resposta, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias [na forma do art. 335 do CPC], 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil.Da realização de perícia 

médica.Tendo em vista que foi requerido na exordial a perícia técnica, 

DETERMINO que a parte requerente indique médico especialista para a 

realização do ato, após voltem-me conclusos para a análise do 

pedido.Intime-se todos. Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 12 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12908 Nr: 639-11.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORMINA BARBOSA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 639-11.2018.811.0039

CÓDIGO Nº. 12908.

Vistos.

Consoante à juntada de fl. 223 da patrona da requerente requerendo o 

arquivamento dos autos por não haver quaisquer circunstâncias a serem 

ainda discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 24 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 663-58.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº. 663-58.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55607.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referência a sentença de 

folha 130, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado comando 

judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE frustrada 

que não obteve seu êxito, uma vez que já foi rejeitado conforme sentença 

de fl 130.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51101 Nr: 978-57.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 978-57.2012.811.0039.

CÓDIGO 51101.

Vistos.

 Trata-se da Ação de Execução de Honorários proposto por PAULO 

GUILHERME DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Cálculo apresentado na fl. 69 pela parte exequente.

O executado embora devidamente intimado acerca do cálculo, este nada 

manifestou.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o exequente, conforme na fl. 69 
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apresentou devidamente os cálculos dos honorários que lhes são 

devidos. Nota-se, que a parte requerida, embora devidamente intimado 

acerca do cálculo, este nada manifestou conforme certidão de fl. 107.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte na fl. 

79-verso/80, no valor R$ 12.203,46 (doze mil duzentos três reais e 

quarenta seis centavos) referentes aos honorários.

 Expeça-se ofício, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e 

à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 1792-69.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVINA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº. 1792-69.2012.811.0039.

CÓDIGO 51888.

Vistos.

Considerando juntada da parte autora de fl. 198 reiterando os pedidos 

para habilitação de herdeiros, DETERMINO a intimação da parte autora 

para juntar documento comprobatórios referentes à herdeira MARIA DAS 

GRAÇAS PEIXOTO DE OLIVEIRA, no prazo de 30 (trinta)dias.

Ademais, no que toca ao herdeiro PAULO ROBERTO CUNHA já tem-se 

documento juntados neste feito que comprovam que a Sra. Dorvina Maria 

Ferreira, conforme fl. 148.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55375 Nr: 468-73.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:MT-3194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DETERMINO a intimação pessoal do exequente, para que se manifeste, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104911 Nr: 4101-67.2017.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de registro tardio de nascimento proposta por ANTÔNIO 

DOMINGOS OLIVIERA DA COSTA.

Designada audiência de instrução, não compareceu a parte autora, 

tampouco a advogada constituída.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pelo autor.

Dispõe o art. 485, III do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nota-se que houve intimação dirigida à parte autora para que 

comparecesse à audiência de instrução designada, contudo não foi 

localizada no endereço informado nos autos, bem como ausente na 

oralidade a advogada constituída.

Consigna-se que a parte tem o dever de manter atualizado nos autos seus 

dados, principalmente endereço, possibilitando as intimações acerca do 

processo.

Considerando a situação narrada, a extinção do processo pelo abandono 

é medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Proceda o cancelamento da audiência designada nos autos.

Sem custas.

INTIMEM-SE.

 P.I.C.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1637-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVORI TEREZINHA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, AUTO XANXERE LTDA, 

ALOISIO DANILO KOCHHANN, RUI LUIZ GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ANTONIO CHITTO 

VANZIN - OAB:OAB/SC 34.207, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Fica a advogado Dr. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON devidamente 

intimada a proceder o deposito judicial no prazo improrrogável de 03 (três) 

dias no valor de R$ 11.141,14 (onze mil cento e quarenta e um reais e 

quatorze centavos), sob pena de implemento de medidas coercitivas e 

sub-rogatórios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 2873-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENED PAULO NATALES CARDOSO, 

WELINGTON CRAVO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerida para ciência de audiência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 826 de 860



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114470 Nr: 4724-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR JUSSARA BAREM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO DA DIRETORIA DO FORUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte autora.Transitada em julgado, ao arquivo.P.I.C.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78602 Nr: 2233-59.2014.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DE VILHENA-RO, POSTO DE 

MOLAS NOMA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM MARIANO TRANSPORTES - ME, LUDGERO 

ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, JEVERSON LEANDRO DA COSTA - OAB:3134, KELLY 

MEZZOMO CRISÓSTOMO COSTA - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114510 Nr: 4743-06.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito 

nos termos do artigo 485 inciso I, do CPC/2015.Sem custas.Transitada em 

julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114550 Nr: 4762-12.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI MARIA SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias conforme despacho constante na ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114550 Nr: 4762-12.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI MARIA SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao embargante o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da 

assistência Judiciária Gratuita.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99439 Nr: 1407-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:4513

 Posto isso, declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo 
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Civil.Determino o cancelamento da penhora realizada nos autos, devendo 

o bem ser restituído ao Requerido, sendo baixada qualquer restrição 

existente sobre o veículo em relação a estes autos.Custas pela 

Exequente. Contudo, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita, a condenação à custas e despesas processuais ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 

§ 3º do CPC/2015 .P.R.I.CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107261 Nr: 342-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILLA DO CARMO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e 

determino à autoridade coatora para que promova a convocação, 

nomeação e posse da impetrante EVILLA DO CARMO SOUZA no cargo de 

Pregoeira, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inc. I, do CPC.Sem custas processuais, em face da isenção prevista 

no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios 

incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015.Certificado o Trânsito em Julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113841 Nr: 4380-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI LUIS SCHERER, MERICE JACINTA HENS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TERESINHA WALTER SCHERER, LISEU 

JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 3746-57.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO FERREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA , MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para se manifestar acerca da r. decisão de 

ref. 41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO 

DE LIMA - OAB:206727, JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Intimação das partes para ciência da r. decisão de ref. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 2205-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Intimação da parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresenteas contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO 

DE LIMA - OAB:206727, JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 50, constato que por uma inconsistência do sistema 

BACENJUD o desbloqueio não foi efetuado.

Assim, efetuo novamente nesta data o desbloqueio e anexo o 

comprovante.

Proceda o Senhor Gestor Geral o cumprimento integral das decisões 

anteriores, visando o regular prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 400-84.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CUNHA FILHO - ME, Waldemar 

Cunha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Exequente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento das diligências do oficial de 

justiça, necessárias para o cumprimento das CARTAS PRECATÓRIAS 

expedidas para as Comarca de Matupá e Poconé - MT, sob pena de serem 

devolvidas sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29414 Nr: 1727-30.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 51), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 53/55), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 14:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se as testemunhas que são Servidores Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 164-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning, Ovídio Barbosa dos Santos 

Neto, Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Nesse mesmo diapasão, não há que se falar em absolvição sumária, 

devendo a conduta dos agentes ser analisadas após a regular instrução 

processual. Diante do acima exposto, rejeito as preliminares suscitadas. 

Assim, não havendo qualquer questão de ordem material ou processual 

que possa impedir o prosseguimento do feito, rechaçadas as preliminares, 

impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 

2018, às 14h30min. Requisitem os policiais, que por ventura foram 

arrolados como testemunhas. Expeça-se carta precatória, para inquirição 

das testemunhas, que por ventura, que residam em comarca diversa. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Mutum/MT, para intimação 

do acusado Valdir Henning, da audiência acima designada, bem como para 

que se proceda ao seu interrogatório naquela comarca. Intimem-se os 

acusados, pessoalmente. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa 

dos acusados. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29612 Nr: 1849-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o Transito em Julgado certificado às fls. 459, cumpram-se 

as providências descritas nos autos, em relação à expedição de 

executivo definitivo de pena e, após, arquive-se o presente feito, 

determinando perdimento de eventuais armas apreendidas, devendo ser 

destinadas à destruição, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 

1479 da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11505 Nr: 250-79.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gairova Agopecus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo e Lavoura Master - Boer & Marin Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Amoroso Machado 

Cotta - OAB:SP/187.594, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22811 Nr: 731-37.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio José Albano, Andréia da Silva Pinheiro 

Albano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 83), o acusado Fábio José Albano, por intermédio 

de defensor dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 86), arrolando 

como suas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 A acusada Andreia da Silva Pinheiro Albano, devidamente citada fl. 93, 

por intermédio de advogado dativo, apresentou resposta à acusação às 

de fls. 95/96, arrolando como suas as mesmas testemunhas arroladas 

pela acusação.

 O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 99, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.
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Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 

2019, às 15hs30min.

Intime-se o acusado Fabio Albano, por mandado, para comparecimento na 

audiência acima designada.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Juara-MT, objetivando a 

intimação da acusada Andreia, da data e horário da audiência ora 

designada, bem como para que se proceda ao seu interrogatório naquela 

Comarca.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecimento à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se as testemunhas, que por venturam, forem Servidores 

Públicos.

 Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunhas, caso, requisitam 

em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 104-91.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 44-verso), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fl. 46), arrolando as mesmas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual.

 O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 47, pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 2063-34.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PORFIRIO DE OLIVEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3130 Nr: 583-41.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de decidir sobre a suspensão requerida, determino seja realizada 

busca de endereços via BACENJUD do executado.

 Para tanto, intime-se o exequente a fim de que traga aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o CPF do executado, eis que o CPF contido neste feito 

pertence à Antônio de Souza Marcelino, conforme formulário de busca no 

BACENJUD, anexo.

Após, conclusos, para outras deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29526 Nr: 1796-62.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 45-verso), o acusado por intermédio de advogado 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 48/53), arrolando as 

mesmas testemunhas arroladas na denúncia.

O Ministério Público Estadual pugnou à fl. 54, pela designação de audiência 

de instrução e julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 

2019, às 14hs15min.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Juara/MT, objetivando a 

inquirição da testemunha PM Alécio Ruel Ferreira da Silva, que se encontra 

lotado no Destacamento da Policia Militar daquela Comarca, consoante 

informação prestada pelo Policial Militar PM Dias.

Faça-se constar ainda, na carta precatória a ser expedida à Comarca de 

Juara-MT, para que se proceda a intimação do acusado acerca da data e 

horário da audiência ora designada, bem como ao seu interrogatório 

naquela comarca.

 Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecimento na 

solenidade designada nestes autos.

 Requisitem-se as testemunhas, que por venturam, forem Servidores 

Públicos.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30164 Nr: 71-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pedro Ventura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 64), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 67/68), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 15:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30463 Nr: 256-42.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 56-verso), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 58/60), arrolando as 

mesmas testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 16:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 1554-26.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Scheneider - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, para considerando a certidão de fls. 180, requerer o que 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6675 Nr: 1693-75.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Hermes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, para considerando a certidão de fls. 97, requerer o que 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30162 Nr: 69-34.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 49), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 51/52), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2019, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior, as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1818 Nr: 116-62.2005.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Lopes Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gercelene Fernandes Pinto - 

OAB:OAB/MT 17034, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:OAB/MT 

16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar considerando a certidão de fls. 288, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25280 Nr: 435-44.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte exequente, para manifestação acerca dos documentos 

de fls. 80/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24679 Nr: 78-64.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, para considerando a certidão de fls. 59, requerer o que 

de direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20185 Nr: 477-35.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Luiz Morais da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, considerando retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Vistos.

I - DEFIRO o postulado às fls. 1.535/1.537 dos autos, sendo assim, 

expeça-se CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade 

de PENHORA e AVALIAÇÃO do IMÓVEL indicado pelo exequente, 

constante da Matrícula 31.423, Ficha 001, do Cartório do 1º Ofício de 

Sinop/MT;

II - Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil;

III - Sem prejuízo da providência alhures, e também na hipótese de restar 

frutífera a penhora, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR do ATO, 

para que assim o exequente PROCEDA com a averbação da penhora nas 

margens da Matrícula do Imóvel;

 IV - Oportunamente, volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20244 Nr: 534-53.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, considerando retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29175 Nr: 1603-47.2017.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian César de Moraes - 

OAB:16.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação do inventariante na pessoa 

dos advogados, para manifestar, nos termos do item II da decisão de fls. 

100/101, bem como acerca da petição de fls. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 1473-23.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabrina B. Ribeiro - ME, Sabrina Batista Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato de Grosso, em face do executado (a) descrito na inicial, 

ante a inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 

devidamente certificada.

Cite-se a parte executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, proceda-se a citação nos moldes determinado no art. 8 º 

Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a 

Exeqüente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à localização 

de bens da Executada para a penhora, caberá a Exeqüente fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando a Exeqüente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11695 Nr: 434-35.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestação, considerando a informação do TRF, para 

regularização do CPF da exequente, possibilitando o pagamento do 

precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29073 Nr: 1543-74.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 46), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 57/63), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29530 Nr: 1798-32.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 69), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fl. 71), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 

2019, às 14:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24328 Nr: 744-02.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diocelio do Rosário Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos ministeriais de fls. 102/103.

Oficie-se ao 3º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, informando a alteração do nome da testemunha Damião da Silva 

Nunes, sendo anexa ao ofício cópia da certidão de casamento com 

averbação de divórcio de fl. 103, para as providencias que se fizerem 

necessárias.

 Designo o dia 13 de março de 2019, às 15:30 horas, para inquirição da 

testemunha PM Damião da Silva Nunes.

Requisite-se a devolução da carta precatória devidamente cumprida, 

encaminhada à Comarca de Sinop/MT, para interrogatório do acusado, fl. 

101.

Expeça-se nova Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade 

de intimação do acusado, para comparecimento na audiência ora 

designada.

 Intime-se e requisite-se a testemunha à autoridade superior.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29022 Nr: 1509-02.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antônio Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 37), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 40/42), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 
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2019, às 15:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se as testemunhas que são Servidores Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10259 Nr: 1076-76.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de decidir sobre a suspensão requerida, determino seja realizada 

busca de endereços via BACENJUD do executado.

 Para tanto, intime-se o exequente a fim de que traga aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o CPF do executado, eis que o CPF contido neste feito 

pertence à Antônio de Souza Marcelino, conforme formulário de busca no 

BACENJUD, anexo.

Após, conclusos, para outras deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9253 Nr: 118-90.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos Filho, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, João Batista dos Santos 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada (João Batista dos Santos Filho), nos termos da decisão 

de fls. 366, considerando a penhora efetivada nos autos (368/369), para , 

querendo, opor embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24663 Nr: 65-65.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jossimar Luiz Martins, Maicon Barobsa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 104), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fl. 106), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 13:30 horas.

Intimem-se os acusados, para comparecimento na audiência ora 

designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecimento à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se as testemunhas que são Servidores Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8510 Nr: 147-77.2008.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Massing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônia Silva da Macena - 

OAB:MT/4.380, Paulo Sérgio Matias Patruni - OAB:MT/4.360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20931 Nr: 294-30.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de decidir sobre a suspensão requerida, determino seja realizada 

busca de endereços via BACENJUD do executado.

 Para tanto, intime-se o exequente a fim de que traga aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o CPF do executado, eis que o CPF contido neste feito 

pertence à Antônio de Souza Marcelino, conforme formulário de busca no 

BACENJUD, anexo.

Após, conclusos, para outras deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8277 Nr: 1095-24.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 12 de 

março de 2019, às 14:30 horas.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar 

acerca da certidão de fl. 259.
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Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 670-16.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 144, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 1127-43.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando-se que a parte exequente trouxe aos autos demonstrativo 

de débito atualizado (art. 534, caput, CPC), CITE-SE a requerida para 

pagamento, podendo impugnar a execução em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

535).

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, § 

3º, I, CPC).

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23531 Nr: 233-04.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Sonia Veridiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte requerente, para manifestar, considerando retorno dos 

autos da Segunda Instância, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 150), o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 152/153), arrolando como 

suas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro de 

2018, às 13:30 horas.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos Gaúchos, para 

intimação do acusado, acerca da audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecimento à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se as testemunhas que são Servidores Públicos.

Requisitem-se o recambiamento do acusado.

 Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10995 Nr: 619-10.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEdAF, RAMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jiancarlo Leobet - 

OAB:MT/10.173, Joyce Carla Marzola de Andrade Heemann - 

OAB:MT/8.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Fernanda Pederneiras - OAB:35.146, Julio Brotto 

- OAB:21.600

 Vistos, etc.

I - Devidamente paga a guia de desarquivamento fl. 632-verso, defiro o 

pedido de desarquivamento do presente feito apresentado à fl. 632.

II – Em atenção ao postulado de fls. 635/637-verso, nos termos do 

disposto no art. 531, §2º, do CPC, DEFIRO o início da fase de cumprimento 

de sentença;

III – Com efeito, INTIME-SE pessoalmente o executado, no endereço 

declinado nos autos, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada 

a prisão civil, nos termos do artigo 528, §3º, do CPC, em relação aos três 

(3) últimos meses de alimentos devidos, mais as parcelas vincendas, nos 

termos do que consta na inicial, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do art. 528, § 1o, do CPC;

IV – Conste no mandado a advertência de que se o devedor não pagar, 

tampouco se justificar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao MPE após a expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9215 Nr: 79-93.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Edwirges Nogueira 

Ribeiro - OAB:18.441-MT, Luiz Henrique Reis da Silva - 

OAB:19.466-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:MT/16.284, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jáder Francisco Dei Ricardi - OAB:12994

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28461 Nr: 1209-40.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 33), o acusado, por intermédio de defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 40/42), arrolando as mesmas 

testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2019, às 16:00 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se á autoridade superior, as testemunhas que são Servidores 

Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 263-34.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azielcino Neves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 45-verso, o acusado, por intermédio de defensor 

dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 47/48), arrolando as 

mesmas testemunhas já arroladas pela acusação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados, nos termos do artigo 

397 e incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019, às 16:30 horas.

Intime-se o acusado, para comparecimento na audiência ora designada.

Intimem-se as testemunhas indicadas na denúncia, para comparecerem à 

audiência acima designada.

 Requisitem-se as testemunhas que são Servidores Públicos.

Expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas que, por 

ventura, residam em Comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32879 Nr: 1564-16.2018.811.0094

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Qualy Industria e Beneficiamento de Madeiras Eireli - 

EPP, Davilson Germano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:MT/13.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Forte em tais fundamentos, visando angariar maiores informações 

acerca dos fatos narrado na exordial, POSTERGO a análise do pedido de 

tutela de urgência para após a manifestação da impetrada, ocasião em 

que restará formado o contraditório. Visando regular prosseguimento do 

feito, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (art. 7º, I, Lei 1.533/51).Prestadas as informações, ou findado 

o prazo acima indicado, vista ao Ministério Público, nos termos do art. 12 

da Lei 1.533/51.Após, voltem-se os autos conclusos, para análise do 

pedido inicial.Notifiquem-se.Cumpra-se, com urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 90-15.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 257/275, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26925 Nr: 345-02.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:SP/143.801, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Marcelo Brasil Saliba 

- OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte REQUERENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Complemento de Diligência", preencher os dados do processo 

e emitir a guia no valor de R$ 400,00, nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26273 Nr: 1128-28.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes Moreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no Capítulo 2, seção 3, item 2.3.20, 

CERTIFICO que:

(x) Existência de cheques e/ou objetos colacionados a título probatório 

(fitas K7, fitas VHS, etc.); CD fls. 113

( ) Inexistência de cheques e/ou objetos colacionados a título probatório 

(fitas K7, fitas VHS, etc.);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32862 Nr: 1548-62.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Belo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stuart Santos - 

OAB:MS/10.637, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:MS/10.647, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado. Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 

C G J ,  d e v e  o  r e q u e r e n t e  a c e s s a r  o  s i t e 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 42/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca Tapurah, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Entrada em Exercício 

do servidor Paulo Queiroz Nogueira, nomeado para o cargo efetivo de 

Técnico Judiciário por meio do Ato n. 972/2018-DRH;

RESOLVE: LOTAR o servidor Paulo Queiroz Nogueira , Técnico Judiciário, 

na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial Cível Criminal, com efeitos a 

partir desta data. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Tapurah, 6 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo. Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58834 Nr: 1611-79.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA CELLONI PAZZINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itanhangá - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54014 Nr: 1634-59.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR CAPPELLARI, GERSON SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 67/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 543-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FERRONATO, IONE FÁTIMA FERRONATO, 

VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE APARECIDA 

SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, HENRIQUE MEINBERG, ALICE JUNQUEIRA 

MEINBERG, ZINAH DE NOVAES MEINBERG, CARLOS MEINBERG, ANTONIA 

BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, NILVA MATHIUS VIEIRA, JAMIL MATHIUS, 

SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, LORIVAL 

FRANCELINO VIEIRA, LELIA BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, 

NAIR DE CARVALHO FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, 

JOÃO ANTONIO FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO 

FABRICIO, AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, Irinoi 

Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, Idianes Gorete Brocco, 

Francisca Pereira Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, VALDELINE 

MONTEIRO FABRICIO, ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, 

FATIMA APARECIDA FABRICIO, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, NELSON SCHENEIDER, ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima 

Silva Frozza, Edimilson Brocco, Altir Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida Frescura Fleck, MARLI RITA 

LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:MT 17220, Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do(a) patrono(a) para no prazo de15 

dias apresentar 43 cópias da petição inicial, nos termos do art. 328 da 

CNGC, sob pena de não cumprimento do ato, bem como em mesmo prazo 

apresentar os endereços dos requeridos Irani Pacheco Fabricio, Jayr 

Fabricio, Valdeline Monteiro Fabricio, João Antonio Fabricio, Zilda Fabricio 

da Silva, João José Fabricio, Fatima Aparecida Fabricio, Avelina Fabricio, 

José Antonio Fabricio, Aparecido Fabricio, Nair de Carvalho Fabricio e 

Nadir Fabricio, para que seja possivel do envio da Correspondencia de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58910 Nr: 1670-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Roas - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação, no prazo de 15 dias, quanto a 

certidão negativa de citação do executado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65252 Nr: 2430-79.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isto posto, com fulcro no artigo 303 do CPC, defiro a tutela antecipada 

para determinar que requerida promova o restabelecimento/implantação do 

auxilio doença 607.988.612-3 cessado em 31.01.2018, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, a 

partir da intimação desta decisão, sob pena de incidir em multa 

diária.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Considerando 

a ausência de interesse do autor na audiência de conciliação e 

considerando ainda, que a requerida já manifestou seu desinteresse na 

autocomposição por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, que ora junto aos autos, dispenso a realização de audiência de 

conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §4º, I, do NCPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25546 Nr: 150-82.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, pelos 

fatos e fundamentos expostos acima, extinguindo o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a 

requerente ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas 

vencidas), a teor do que dispõe a Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85,§ 3°, inciso I do CPC, aplicando-se o art. 12 da Lei 1060/50. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 1459-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, Vanderlei Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1459-94.2018.811. 0108– código 63676

Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

providencie o requerido às fls. 31-verso.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 1359-42.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, ITAMAR 

TRIQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1359-42.2018.811.0108 – Cód. 63529

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Publico 

contra sentença proferida no Id n.º 12011468, argumentando que há 

contradição quanto à determinação de que a autora voltara a usar o nome 

de solteira, sendo que a requerente optou por não alterar o seu nome de 

solteira ao casar-se.

Desta forma, requer que seja acolhido o presente recurso, para o fim de 

sanar a contradição existente.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos III do CPC).

Compulsando o feito verifico que, de fato, não há necessidade de constar 

na sentença que a requerente voltara a usar o nome de solteira uma vez 

que esta não alterou a época do casamento, de forma que há contradição 

na r. sentença.

Outrossim, sem mais delongas, verifica-se, a existência do citado vício na 

sentença atacada, motivo pelo qual, os presentes embargos merecem total 

acolhimento.

Diante do exposto, com fundamento no inciso III, do artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil, recebo e ACOLHO os presentes Embargos de 

Declaração, para sanar o vício apontado e alterar para: “Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro 

Civil Competente”, restando nos demais termos inalterados a sentença, 

permanecendo tal como está lançada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42183 Nr: 1137-50.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Cristiano Antunes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual e prescricional, não 

permitindo a antecipação de colheita de prova testemunhal, promovendo 

baixa no relatório estatístico, tudo conforme preconizado nos Provimentos 

10/2007 e 11/2011 da e. CGJ/MT.Proceda-se a Sra. Gestora a anotação 

na capa dos autos da data de máxima de suspensão da prescrição, para 

melhor controle do prazo.Proceda-se a suspensão do curso processual e 

prescricional. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1878-22.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:OAB/MT 16.158-0

 Autos nº 1878-22.2015.811. 0108– código 50660

Vistos, etc.

 Considerando que o réu mudou-se sem comunicar ao juízo, decreto-lhe a 

revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Certifique-se quanto ao cumprimento da Cartas Precatórias para oitiva de 

Regina Célia de Oliveira e Thiago Alexandre Briane.
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Juntada as missivas aos autos, abra-se prazo para alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47226 Nr: 109-76.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BOIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE KARINA DONASSOLO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Autos nº 109-76.2015.811.0108 – código 47226

Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação é obrigatória conforme o art. 

334, §4º, I, do CPC, designo a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

19.12.2018 às 15h00, conforme pauta do conciliador (a).

Intimem-se as partes para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65742 Nr: 2699-21.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ARRUDA ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2699-21.2018.811. 0108– código 65742

Vistos, etc.

 Intime-se o autor para trazer aos autos comprovante de pagamento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Após, conclusos

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64231 Nr: 1820-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & CAETANO LTDA - ME, ALCIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO GONCALVES CAETANO, ERNESTO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1820-14.2018.811.0108 – código 64231

Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação é obrigatória conforme o art. 

334, §4º, I, do CPC, designo a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme 

pauta do conciliador (a).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência, se for o caso, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação nos casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo o desinteresse das partes, esta deverá requerer o cancelamento 

da audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do 

CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o 

prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24897 Nr: 1173-97.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Autos nº 1173-97.2010.811. 0108– código 24897

Vistos, etc.

 Certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpra-se todas as determinações da sentença e arquive-se com as 

cautelas e baixas necessárias.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64664 Nr: 2049-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2049-71.2018.811. 0108– código 64664

Vistos, etc.

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Além disso, preenchidos os requisitos do Art. 700 do CPC, a ação 

monitória é pertinente.

Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, Art. 701), 

anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso a ré o cumpra, no prazo 

estipulado, ficará isenta de custas processuais (CPC, Art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a ré poderá oferecer embargos (CPC, 

Art. 702), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 
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oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (Art. 701,§2º, do CPC).

Apresentando a ré embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se e 

intime-se a autora para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 702, §5º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 3060-72.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE DEFANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso I, III e IV do Código de Processo Civil.Custa e 

despesas processuais pelo autor.Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas.Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.Melissa de Lima 

AraújoJuíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25215 Nr: 1491-80.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PRIMAZ CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias, manifestar-se quanto a certidão e 

cálculo as fls. 179/180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 608-02.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALMEIDA BORGES - 

OAB:52124

 Processo n°: 608-02.2011.811.0108 (Código 26004)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Francisco Alves de Lima

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Em atenção ao requerimento ministerial (f.258), expeça-se carta precatória 

para oitiva da vítima Eliane Cristina da Silva de Souza, com observância do 

endereço de f. 242.

Certifique-se quanto ao retorno das demais missivas, devidamente 

cumpridas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65995 Nr: 2815-27.2018.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE XAVIER, Márcio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Processo n°: 2815-27.2018.811.0108 (Código 65995)

Suspeitos: Roque Xavier e Outro

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de revogação da prisão preventiva de Roque 

Xavier, preso em flagrante na data de 21/10/2018, pela suposta prática do 

crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, em coautoria com o 

irmão Márcio Xavier.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido de revogação (f.50).

Analisando com acuidade os autos, a despeito das arguições defendidas 

pela douta Defesa, considero que não existem motivos que possam 

ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, ao menos neste 

momento.

Primeiramente, quando decretada a sua prisão preventiva, afirmou-se na 

decisão que a medida adotada tinha por fundamento a existência de fortes 

indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantir a 

ordem pública, consistente na gravidade do delito e periculosidade do 

agente.

Por fim, por não existir alteração da situação fático-jurídica, inexistem 

razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 

316 do CPP.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Arivaldo Gomes da Cruz.

Cientifique-se o Ministério Público, o custodiado e a Defesa.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício/carta 

precatória, no que couber.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48346 Nr: 759-26.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA KUTICOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio doença de 

Cecilia Kuticoski, desde a data da cessação indevida, ocorrida em DCB: 

28/12/2014, devendo ser calculado em sua RMI de contribuição, e 

CONFIRMO a tutela concedida às fls. 18/19-verso.CONDENO o INSS, ao 

pagamento das parcelas pretéritas referente à cessação indevida do 

benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a cessação (DCB: 

28/12/2014) até a data da efetiva implantação em sede de antecipação de 

tutela, tendo em vista que desta data em diante o benefício tem sido pago, 

observando-se eventual prescrição quinquenal. Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1929-33.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1929-33.2015.811.0108 – Código 50770
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Vistos.

Ao compulsar os autos, constatou-se que o CD de fls. 98, o qual possui 

áudio da audiência de instrução (fls. 96/97), encontra-se danificado 

(quebrado).

Determino que se faça nova gravação do CD mediante backup.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 29 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 1000-63.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BORGES DOS SANTOS, KEBDJ, KEBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1000-63.2016.811.0108 – código 52855

Vistos.

Designo a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19.12.2018 às 16h00, 

conforme pauta do conciliador (a).

Intime-se a parte autora para a audiência na pessoa de seu Advogado 

(artigo 334, § 3º, do CPC).

Intime-se o requerido via edital, devendo ser publicado por 3 (três) vezes 

o edital em conformidade com o art. 256, II, § 3º do CPC c/c art. 5º, § 4º da 

Lei 5.478/68.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 29 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60539 Nr: 2729-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - 

OAB:MT/22.106/O

 (...) Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo de vontades 

realizado pelos interessados, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60809 Nr: 2880-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krause & Krause Ltda - Me.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2880-56.2017.811. 0108– código 60809

Vistos, etc.

 Promova-se a busca de endereço dos requeridos, nos sistemas 

disponíveis.

No caso de ser encontrado endereço diverso do contido nos autos, 

cite-se o requerido no endereço encontrado.

Não sendo encontrado o endereço dos requeridos intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65226 Nr: 2419-50.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 

do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

(...)Isto posto, neste momento processual, provadas as condições 

necessárias para o restabelecimento do auxílio doença, DEFIRO o pedido 

de concessão de tutela provisória de urgência liminarmente para 

determinar a imediata inclusão do autor como beneficiário do 

auxílio-doença, e o pagamento do valor correspondente, até cessar a 

incapacidade laborativa, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63650 Nr: 1439-06.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1439-06.2018.811.0108 – código 63650

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Considerando que a audiência de conciliação é obrigatória conforme o art. 

334, §4º, I, do CPC, designo a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

19.12.2018 às 15h30, conforme pauta do conciliador (a).

Intime-se o autor para a audiência na pessoa de seu Advogado (artigo 

334, § 3º, do CPC).

Cite-se o requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência, se for o caso, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação nos casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo o desinteresse das partes, esta deverá requerer o cancelamento 

da audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do 

CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o 

prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103737/11/2018 Página 841 de 860



Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62535 Nr: 750-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Luiz Statzmann, Osvaldo Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:OAB/MT 7.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 750-59.2018.811.0008 – código 62535

Vistos.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por SOLISMAR ELOI 

BERLATTO e ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO em face de VALDIR LUIZ 

STATZMANN e OSVALDO STATZMANN, ambos qualificados nos autos.

Consta às fls. 45/46, determinação para os autores recolherem custas 

iniciais.

A certidão de fls. 48 atesta que o prazo decorreu sem manifestação da 

parte Autora.

É o relatório. Decido.

Conforme se nota, os autores não realizaram o preparo das custas no 

prazo legal de 15 dias.

 Deixou, pois, de observar o contido no art. 290, do C.P.C. Assim, por tal 

motivo, deve ser cancelada a distribuição do feito. O preparo das custas é 

pressuposto para a existência do processo, acarretando a incidência do 

art. 290 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do não recolhimento das custas pela requerente, determino o 

CANCELAMENTO da distribuição do feito, na forma do artigo 290, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo a após, 

arquivem-se os autos.

 Dispensado o registro, pelo provimento 42/2008/GGJ.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Sub. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60881 Nr: 2910-91.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2910-91.2017.811. 0108– código 60881

Vistos, etc.

 Intime-se os requeridos para o cumprimento da liminar deferida no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas no 

valor de R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais).

Com ou sem manifestação tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55678 Nr: 2585-53.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIZ POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT0016846A

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por Gilberto Luiz Polesso contra Banco Bradesco Financiamentos 

S/A, para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente 

concedida, e:a) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a 

partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.104.340/MT, 3.ª Turma, Rel.: Paulo Furtado (Des. convocado do TJBA), j. 

22/09/2009];b) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, derivada do contrato 

n.º 4251905655, que originou o apontamento do protesto do título (fl. 

12);c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito 

do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, 

§ 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a empresa requerida no 

pagamento das custas processuais e de honorários de advogado, 

arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil]. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60692 Nr: 2825-08.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Carderalli, Alessandro Carderalli, AILTON 

CARDERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2825-08.2017.811.0108 – CÓD. 60692.

Item I – Compulsando os autos, verifica-se que a petição acostada à fl. 

287, protocola através do Sistema PEA, foi equivocadamente acostada ao 

presente feito, sendo que os dados das partes e do processo lançados 

na petição não possuem relação de identidade com o presente processo. 

Diante disto, DETERMINO que a petição acostada seja desentranhada dos 

presentes autos e juntada corretamente nos autos de destino, tudo 

devidamente certificado.

Item II – Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, apresentem impugnação à contestação apresentada [art. 

350 do Código de Processo Civil].

Item III – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41325 Nr: 115-54.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 115-54.2013.811.0108.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se foi 

submetido à perícia médica designada para o dia 20/07/2017.
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De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 715-02.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldir Antonio Statzmann, Marcia Frigeri Statzmann, 

Valdir Luiz Statzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN 

FOLLE BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 715-02.2018.8.11.0108.

 Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO promovida por Osvaldir 

Antonio Statzmann, Marcia Frigeri Statzmann e Valdir Luiz Statzmann 

contra Solismar Eloi Berlatto e Rozeani Bedin Folle Berlatto, todos já 

qualificados.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora, devidamente intimada para promover o pagamento das 

custas judiciais complementares, quedou-se inerte. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

parte autora não comprovou o recolhimento das custas do processo, 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Descabido, por outro lado, o pedido de restituição do valor das custas 

processuais. É que o pagamento das custas incumbe ao autor, mesmo 

que o réu não tenha sido citado. A desistência da ação é ato privativo do 

autor e as despesas devem ser pagas pela parte que desistiu [art. 90 do 

Código de Processo Civil/2015].

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 290 c/c o art. 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem a resolução do mérito e, por consequência, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do feito.

INDEFIRO o pedido de restituição das custas processuais, por ausência de 

amparo legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 1486-14.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arzenio João Kuzniewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:MT 

17.054, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:MT 4917, LAERCIO FAEDA - 

OAB:MT 3589-B

 Processo n.º 1486-14.2017.811.0108.

I – Com fundamento no teor do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo dos documentos juntados pelo 

requerente nas fls. 152v-155 dos autos.

II – Proceda-se à intimação do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte cópia de sua última declaração de imposto de renda.

III – Proceda-se à intimação das partes litigantes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

IV – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45393 Nr: 1335-53.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Elias - 

OAB:OAB/MT-9.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n.º 1335-53.2014.811.0108 – CÓD. 45393.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47198 Nr: 91-55.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Elias - 

OAB:OAB/MT-9.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 13461-A, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n.º 91-55.2015.811.0108 – CÓD. 47198.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55517 Nr: 2435-72.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO a produção da prova pericial, da prova testemunhal e a coleta 

do depoimento pessoal do requerente.NOMEIO como perito, para atuar no 

processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia 

no dia 05 de dezembro de 2018, a partir das 8h30min, observada a ordem 

de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia.Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil].Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal.ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro 

do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 

desde que justificada a necessidade. (...) Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47126 Nr: 55-13.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVO PALHOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/RO 5017, Paulo Vinicius Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Processo n.º 55-13.2015.8.11.0108.

Considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 151 dos autos, 

DESTITUO o digno perito Dr. Sérgio Abrão do encargo a ele conferido, e 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá realizar a perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 

13horas, observada a ordem de chegada.

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. 

Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Honorários periciais arbitrados no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), 

já depositados no processo (fl. 148).

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias [artigo 

477, §1º, do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 45727 Nr: 1575-42.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN GOUBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidentalmente a ação 

executiva formulada por Angelin Goubad, para o fim de:a) RECONHECER a 

configuração de excesso de execução e, como decorrência direta, 

ESTABELECER que: a.1) a cobrança das prestações retroativas deve 

abranger o período de tempo compreendido entre 14/08/2009 e 11/2015; 

a.2) a incidência dos juros de mora e da correção monetária deve se 

concretizar de acordo com os seguintes critérios: 1) até a vigência da Lei 

n.º 11.430/2006: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; 2) 

período posterior à vigência da Lei n.º 11.430/2006 e anterior à vigência 

da Lei n.º 11.960/2009: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

em conformidade com o INPC; 3) período posterior à vigência da Lei n.º 

11.960/2009: juros de mora de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança [art. 1.º-F da Lei 

n.º 9.494/1997], e correção monetária em conformidade com o INPC;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º c/c o art. 90, ambos do Código de Processo Civil, CONDENO o 

exequente/impugnado no pagamento de custas judiciais e de honorários 

de advogado.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, infligido ao exequente/impugnado, em razão do fato de ter-lhe 

sido concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

(...)DETERMINO a expedição de RPV (relativamente aos honorários de 

sucumbência) e de precatório (relativo ao crédito principal), levando-se em 

consideração os valores incontroversos (fls. 105v-106). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 1235-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1235-93.2017.811.0108 – CÓD. 58117.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde/MT em desfavor de José Miguel Dier.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47277 Nr: 146-06.2015.811.0108

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:OAB/MT 13458-A

 Processo n.º 146-06.2015.811.0108 – CÓD. 47277.

Trata-se de Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública proposta pelo 

Município de Tapurah/MT contra Rodrigo Carderalli e Érica Regina Porto, em 

que visa a desapropriação do imóvel sob a matrícula n.º 401 do CRI do 1.º 

Ofício de Tapurah/MT, de propriedade dos requeridos, por motivos de 

interesse público.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a manifestação de concordância da parte adversa [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Preclusa esta decisão judicial, DETERMINO a imediata liberação da quantia 

depositada no processo a título de indenização (fl. 52), em prol do 

requerente. Expeça-se alvará.

Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que o requerente deve ficar isento do pagamento das 

custas processuais.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENO o autor no pagamento de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 49342 Nr: 1216-58.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PAULO TAMIOZZO, Jair Modesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1216-58.2015.811.0108.

 A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados.

Intimem-se os executados sobre a penhora parcial de dinheiro realizada, 

mediante a expedição de carta com aviso de recebimento [art. 841, §2º do 

CPC/2015].

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo, e se 

manifeste a respeito do ato processual de penhora ‘online’ de dinheiro (fls. 

56/60).

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18395 Nr: 1565-76.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO, NEUDI GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A MT, 

Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:OAB/MT 7299-B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B/MT

 Processo n.º 1565-76.2006.811.0108.

 Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20349 Nr: 1366-20.2007.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Fleck Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/371 – CÓD. 20349.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 
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comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50984 Nr: 65-23.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Processo n.º 65-23.2016.8.11.0108.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada nas fls. 86/87 dos autos.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 543-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FERRONATO, IONE FÁTIMA FERRONATO, 

VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE APARECIDA 

SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, HENRIQUE MEINBERG, ALICE JUNQUEIRA 

MEINBERG, ZINAH DE NOVAES MEINBERG, CARLOS MEINBERG, ANTONIA 

BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, NILVA MATHIUS VIEIRA, JAMIL MATHIUS, 

SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, LORIVAL 

FRANCELINO VIEIRA, LELIA BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, 

NAIR DE CARVALHO FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, 

JOÃO ANTONIO FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO 

FABRICIO, AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, Irinoi 

Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, Idianes Gorete Brocco, 

Francisca Pereira Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, VALDELINE 

MONTEIRO FABRICIO, ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, 

FATIMA APARECIDA FABRICIO, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, NELSON SCHENEIDER, ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima 

Silva Frozza, Edimilson Brocco, Altir Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida Frescura Fleck, MARLI RITA 

LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Isabel Jung - OAB:MT 17220, Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, Cpf: 

13180479000, Rg: 734.589, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, 

Telefone (66) 481-1333, atualmente em local incerto e não sabido NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente 

em local incerto e não sabido HENRIQUE MEINBERG, Cpf: 33293066887, 

Rg: 3.219.846, brasileiro(a), casado(a), administrador de empresas, 

atualmente em local incerto e não sabido ALICE JUNQUEIRA MEINBERG, 

Cpf: 12822251894, Rg: 4.539.131, brasileiro(a), casado(a), do lar, 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS MEINBERG, Cpf: 

02659247820, Rg: 349.830, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, 

atualmente em local incerto e não sabido ZINAH DE NOVAES MEINBERG, 

Cpf: 02659247820, Rg: 1.592.968, brasileiro(a), casado(a), empresaria, 

atualmente em local incerto e não sabido ANTONIA BARCO MATHIUS, Cpf: 

73218081904, brasileiro(a), viúvo(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ERASMO MATHIUS, Cpf: 30079349900, Rg: 1.256.106, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido ANA MARIA ORCELI MATHIUS, Cpf: 35014954987, Rg: 

1.869.673-8, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente em local 

incerto e não sabido IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, Cpf: 91773288920, Rg: 

1.323.586, brasileiro(a), casado(a), serventuarios da justiça, atualmente 

em local incerto e não sabido JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

19713258991, Rg: 828.427, brasileiro(a), casado(a), serventuário da 

justiça, atualmente em local incerto e não sabido JAMIL MATHIUS, Cpf: 

45350019953, Rg: 3.924.980-4, brasileiro(a), casado(a), vendedor, 

atualmente em local incerto e não sabido SILVANA KROMINSKI MATHIUS, 

Cpf: 55528171920, Rg: 3.866.341-0, brasileiro(a), casado(a), vendedora, 

atualmente em local incerto e não sabido NILVA MATHIUS VIEIRA, Cpf: 

54635276953, Rg: 2259148-7, brasileiro(a), casado(a), professora, 

atualmente em local incerto e não sabido LORIVAL FRANCELINO VIEIRA, 

Cpf: 66326494915, Rg: 1.603..634, brasileiro(a), casado(a), vendedor, 

atualmente em local incerto e não sabido OLEGARIO MATHIUS, Cpf: 

23449179934, Rg: 828.430-0, brasileiro(a), casado(a), comerciantes, 

atualmente em local incerto e não sabido EDITE ROSSONI MATHIUS, Cpf: 

20906838991, Rg: 1.173.573-8, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE POSSENTI, Cpf: 

01047108968, Rg: 420643-6, brasileiro(a), casado(a), engenheiro civil, 

atualmente em local incerto e não sabido LELIA BARBOSA POSSENTI, Cpf: 

02413913939, Rg: 1.025.335-7, brasileiro(a), casado(a), professora, 

atualmente em local incerto e não sabido ALTAMIR CAETANO LAZAROTO, 

Cpf: 39191257034, Rg: 902.589.1814, Filiação: Palmira Lazaroto e Caetano 

Lazaroto, casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, Cpf: 57635820044, Rg: 

404.382.3469, casado(a), agricultora, atualmente em local incerto e não 

sabido NAIR DE CARVALHO FABRICIO, Cpf: 05115693860, Rg: 

16.918.443, brasileiro(a), viúvo(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido APARECIDO FABRICIO, Cpf: 36974358920, Rg: 1.967.672, 

brasileiro(a), viúvo(a), atualmente em local incerto e não sabido NADIR 

FABRICIO, Cpf: 36974382987, Rg: 12.762.699, brasileiro(a), solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO ANTONIO FABRICIO, Cpf: 

03044749832, Rg: 12.762.724, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido IRANI PACHECO FABRICIO, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

ANTONIO FABRICIO, Cpf: 00766107809, Rg: 16.918.461, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido AVELINA 

FABRICIO, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ADHEMAR FABRICIO, Cpf: 00930972805, Rg: 12762698-0, Filiação: 

Nair de Carvalho Fabricio e Augusto Fabricio, data de nascimento: 

20/11/1956, brasileiro(a), casado(a), laminador, atualmente em local 

incerto e não sabido JAYR FABRICIO, Cpf: 03022356803, Rg: 12.763.306, 

brasileiro(a), casado(a), laminador, atualmente em local incerto e não 

sabido VALDELINE MONTEIRO FABRICIO, brasileiro(a), casado(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ZILDA FABRICIO DA SILVA, Cpf: 
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02325711803, Rg: 12.763.305, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente 

em local incerto e não sabido JOÃO JOSÉ DA SILVA, brasileiro(a), 

casado(a), atualmente em local incerto e não sabido FATIMA APARECIDA 

FABRICIO, Cpf: 10382266862, Rg: 16.682.120, brasileiro(a), solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIA INES BREITENBACH, Cpf: 

02528484976, Rg: 4.166.846-6, brasileiro(a), viúvo(a), pensionista, 

atualmente em local incerto e não sabido IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH, Cpf: 49890000997, Rg: 3.278.612-0, Filiação: Elmo 

Breitenbach e Arnilda Helma Roese, data de nascimento: 20/01/1962, 

brasileiro(a), natural de Marechal Cândido Rondon-PR, casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido NILTON ORLANDO 

SERRA, Cpf: 79638759100, Rg: 1.085.938-1, Filiação: Ailton Orlando Serra 

e Ercilia Simoes Serra, data de nascimento: 29/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Mundo Novo-MS, casado(a), contador, atualmente em local 

incerto e não sabido DULCE JEANETE BASTIAN, Cpf: 85044784168, Rg: 

881.678, Filiação: Terezinha Mackowiak Bastian e Nulson Gabriel Bastian, 

data de nascimento: 25/04/1971, brasileiro(a), Telefone 66 3547-2104, 

atualmente em local incerto e não sabido JACI PIVA, Cpf: 34703977915, 

Rg: 760.582, brasileiro(a), casado(a), comerciantes, atualmente em local 

incerto e não sabido CARMEM VIVIAN PIVA, Cpf: 68262060997, Rg: 

1.383.756-7, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido FERNANDO PEZZINI, Cpf: 01316529150, Rg: 

1.687.497-8, Filiação: Claudir Pezzini e Elenir Lurdes Schaefer Pezzini, 

data de nascimento: 09/11/2008, brasileiro(a), natural de Mangueirinha-PR, 

solteiro(a), agricultor, atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL 

PEZZINI, Cpf: 01316781160, Rg: 1.687.541-9, brasileiro(a), solteiro(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido MARUSAN FERREIRA 

BARBOSA, Cpf: 36983268172, Rg: 2.262.749, Filiação: Maria Eustachia 

Ferreira e Joaquim Garcia Ferreira, data de nascimento: 03/11/1965, 

natural de Piracanjuba-GO, casado(a), engenheiro agrônomo, atualmente 

em local incerto e não sabido DAISE SOARES FERREIRA BARBOSA, Cpf: 

48330370178, Rg: 0623361-9, Filiação: Ana Adair Soares e Domingos 

Souza Soares, data de nascimento: 29/08/1967, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), agricultores, atualmente em local incerto e não 

sabido CLOVIS MORALES PESTANO, Cpf: 54031079087, Rg: 3018661681, 

Filiação: Izabel Morales Pestano e Cirillo Antonio Pestano, data de 

nascimento: 10/04/1962, brasileiro(a), convivente, engenheiro agronomo, 

Telefone 547-2184/547-2194, atualmente em local incerto e não sabido 

ADEMAR BITENCOURT, Cpf: 15799549953, Rg: 1.163.406-0, Filiação: 

Alfredo Bitencourt e Maria Mendes, data de nascimento: 25/07/1954, 

brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), vendedor autonomo, 

Telefone 044 3624-0996, atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCA PEREIRA BITENCOURT, Cpf: 69603235920, Rg: 3.778.167-3, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, pedagoga, atualmente em local 

incerto e não sabido EDER WILLIAMN PRESA, Cpf: 93076436953, Rg: 

5.528.384-2, brasileiro(a), casado(a), analista de sistemas, atualmente em 

local incerto e não sabido NAIR GIEHL PRESA, Cpf: 97375519900, Rg: 

6.455.807-2, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido SERGIO MAMORU TAKAHASHI, Cpf: 76641147991, Rg: 

4.333.860-9, Filiação: Massao Takahashi e Thereza Setsuko Takahashi, 

data de nascimento: 14/06/1970, brasileiro(a), natural de Sertaneja-PR, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido ELISA 

SATIE ODA TAKAHASHI, Cpf: 11371497877, brasileiro(a), casado(a), 

empresária, atualmente em local incerto e não sabido SANTO FLECK 

GOMES, Cpf: 14515326015, Rg: 9.002.460.881, viúvo(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido SANTA HELENA DOS SANTOS 

GOMES, Cpf: 89494091191, Rg: 903.511.333-2, casado(a), lides 

domésticas, atualmente em local incerto e não sabido ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, Cpf: 41840771020, Rg: 503.114.847-1, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido CARMEN VANDERLEA 

GOMES, Cpf: 53121384104, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em 

local incerto e não sabido DEVINO MANFIO MAZZONETTO, Cpf: 

11951540034, Rg: 2.024.290.286, Filiação: Caetano Mazzonetto e Luiza R, 

Manfio Mazzonetto, data de nascimento: 30/11/1937, brasileiro(a), natural 

de Getulio de Castilho-RS, casado(a), agricultor, atualmente em local 

incerto e não sabido ALETÍCIA LAGO MAZZONETTO, Cpf: 76924157149, 

Rg: 1.050.762.762, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente em 

local incerto e não sabido VALDELEI LAGO MAZZONETTO, Cpf: 

78189098187, Rg: 1.273.718-6, Filiação: Aleticia Lago Mazzonetto e 

Devino Manfio Mazzonetto, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, atualmente 

em local incerto e não sabido IRINOI FRANCISCO LAGO MAZZONETTO, 

Cpf: 45881227034, Rg: 6.043.700.191, brasileiro(a), convivente, lavrador, 

atualmente em local incerto e não sabido HILDA MARIA BROCCO, Cpf: 

02428572997, Rg: 4.921.332-8, brasileiro(a), viúvo(a), agricultora, 

atualmente em local incerto e não sabido MARILEI DE FATIMA BROCCO, 

Cpf: 02428572997, Rg: 4.921.332-8, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido IDIANES GORETE BROCCO, Cpf: 

81983638900, Rg: 4.594.486-7, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido EDIMILSON BROCCO, Cpf: 

00133902951, Rg: 6707967-1, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido NELSON SCHENEIDER, Cpf: 

47628227953, Rg: 802.874, brasileiro(a), casado(a), agricultores, 

atualmente em local incerto e não sabido ROSANE TEREZINHA 

TRAMONTIN SCHENEIDER, Cpf: 00716990156, Rg: 802.875, brasileiro(a), 

casado(a), agricultores, atualmente em local incerto e não sabido ALTIR 

FROZZA, Cpf: 34693483915, Rg: 12R-821.837, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido SÔNIA FÁTIMA SILVA 

FROZZA, Cpf: 79044212915, Rg: 1.156.148-3, Filiação: Luiz Soares da 

Silva e Maria Rodrigues Soares, brasileiro(a), natural de Marau-RS, 

casado(a), caixa supermercado, atualmente em local incerto e não sabido 

MOACIR FLECK, Cpf: 01608407918, Rg: 1036870507, casado(a), 

agricultor, atualmente em local incerto e não sabido ELOIR APARECIDA 

FRESCURA FLECK, Cpf: 02462195998, Rg: 7.701.267-2, brasileiro(a), 

casado(a), do lar, atualmente em local incerto e não sabido ANDRE 

FELISBERTO LAZAROTO, Cpf: 33118523034, Rg: 4019068248, Filiação: 

Palmira Lazaroto e Caetano Lazaroto, data de nascimento: 18/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Santo Angelo-RS, solteiro(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido MARLI RITA LOPATINI 

LAZAROTO, Cpf: 53489713168, Rg: 1.201.826-0, brasileiro(a), casado(a), 

agricultora e atualmente em local incerto e não sabido ALZIRO VARGAS 

PACHECO, Cpf: 32937709915, Rg: 1.389.137-0, brasileiro(a), convivente, 

motorista, Telefone (44)3625-1202. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: [...] 1.2. DO OBJETO DA USUCAPIAO. (tres por oes de 

areas totalizam 306,7043 hectares) A primeira porcao de area de 54,4008 

has (cinquenta e quatro hectares, quarenta ares e oito centiares), 

denominada Fazenda Sao Benedito, e, de acordo com a medi<;ao da 

superficie, perimetrais com as coordenadas de georreferenciamento, 

conforme o mapa e memorial descritivo, que tern origem no Titulo Definitive 

em nome do primitive KU MAICHI KI MURA, com os seguintes limites e 

confrontac;6es: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO lnicia-se a descrição deste 

perimetro no vertice AWB-M-2457, Longitude: -56.27'03,809", Latitude: 

-12.28'34,333" e Altitude: 305,27m, situado no limite da faixa de dominio da 

Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 

com azimute de 130°19' e distancia de 21,47m ate o vertice AWB-V-1577, 

Longitude: -56°27'03,267", Latitude: -12.28'34,785" e Altitude: 305,31m, 

situado no limite da faixa de dominio da Estrada Municipal com a Fazenda 

Sao Benedito II, deste, segue confrontando com a Fazenda Sao Benedito II 

com o azimute de 179.52' e distancia de 505,59m ate o vertice 

AWB-V-1578, Longitude: -56.27'03,232", Latitude: -12.28'51,237" e 

Altitude: 310,39m, situado no limite da Fazenda Sao Benedito II com a 

Fazenda Sao Bento, deste, segue confrontando com a Fazenda Sao 

Bento com o azimute de 269°52' e distancia de 1.129,18m ate o vertice 

AWB-V-1545, Longitude: -56.27'40,625", Latitude: -12.28'51,312" e 

Altitude: 316,95m, situado no limite da Fazenda Sao Bento com Fazenda 

Sao Francisco II, deste, segue confrontando com a Fazenda Sao 

Francisco II com azimute de 347°40' e distancia de 411,81m ate o vertice 

AWB-M-2456, Longitude: -56.27'43,534", Latitude: -12°28'38,220" e 

Altitude: 313,68m, situado no limite da Fazenda Sao Francisco II com a 

faixa de dominio da Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a 

Estrada Municipal com azimute de 84°18' e distancia de 1.205,55m ate o 

vertice AWB-M-2457, ponto inicial da descri9ao deste perímetro. A 

segunda porcao de area de 14,5095 has (quatorze hectares, cinquenta 

ares e noventa e cinco centiares), denominada Fazenda São Benedito II, e, 

de acordo com a medição da superfície, perimetrais com as coordenadas 
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de georreferenciamento, conforme o mapa e memorial descritivo que tem 

origem no Titulo Definitivo em nome do primitivo KUMAICHI KIMURA, com os 

seguintes limites e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice AWB-V-1577, Longitude: 

-56°27'03,267", Latitude: -12°28'34,785" e Altitude: 305,31m, situado no 

limite da Fazenda São Benedito com a faixa de domínio da Estrada 

Municipal, deste segue confrontando a Estrada Municipal com o azimute de 

131o15' e distância de 764,87m ate o vértice AWB-V-1544, Longitude: 

-56°26'44,225", Latitude: -12°28'51,197" e Altitude: 306,95m, situado no 

limite da faixa de domínio da Estrada Municipal com a Fazenda São Bento, 

deste, segue confrontando com a Fazenda São Bento como azimute de 

269°52' e distância de 573,97m até o vértice AWB-V-1578, Longitude: 

-56°27'03,232", Latitude: 12°28'51,237" e Altitude: 3l0,39m, situado no limite 

da Fazenda São Bento com a Fazenda São Benedito, deste segue 

confrontando com a Fazenda São Benedito com azimute de 359°52' e 

distância de 505,59m ate o vértice AWB-V-1577, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. A terceira porção de área de 287,7940 (duzentos e 

oitenta e sete hectares, setenta e nove ares e quarenta centiares), 

denominada Fazenda São Bento, e, de acordo com a medição da 

superfície, perimetrais com as coordenadas de georreferenciamento, 

conforme o mapa e memorial descritivo, que tem origem no Título Definitivo 

em nome do primitivo JOSÉ CASTILHO FONSECA, com os seguintes limites 

e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice AWB-V-1544, Longitude: -56°26'44,225", Latitude: 

-12°28'51, 197" e Altitude: 306,95m, situado no limite da Fazenda São 

Benedito II com o limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, deste, 

segue confrontando com a Estrada Municipal com azimute de 127"10' e 

distancia de 222,72m ate o vértice AWB-M-2458, Longitude: 

-56"26'38,348", Latitude: 12"28'55,576" e Altitude: 305,08m, situado no 

limite da faixa de domínio da Estrada Municipal com Gilberto Antonio 

Mascarello, deste, segue confrontando com Gilberto Antonio Mascarello 

com azimute de 173"29' e distancia de 1.410,74m ate o vértice 

AXC-M-1288, Longitude: -56"26'33,059", Latitude: -12"29'41,187" e 

Altitude: 301,52m, situado no limite de Gilberto Antonio Mascarello com a 

Matricula n"1.153 (CNS:13.695-2) , deste, segue confrontando com a 

Matricula n" 1.153 (CNS: 13.695-2) com os seguintes azimutes e 

distancias: 264"00' e 832,28m ate o vértice AXC-M-0662, Longitude: 

-56"27'00,471", Latitude: 12"29'44,014" e Altitude: 322,00m; 264"07' e 

844,39m ate o vértice AXC-M-0664, Longitude: -56"27'28,288", Latitude: 

-12"29'46,825" e Altitude: 330,84m, situado no limite da Matrícula n"1.153 

(CNS: 13.695-2) com a Fazenda São Francisco, deste, segue 

confrontando com a Fazenda São Francisco com azimute de 347°40' e 

distância de 1.746,18m ate o vértice AWB-V-1545, Longitude: 

-56"27'40,625", Latitude: -12"28'51,312" e Altitude: 316,95m, situado no 

limite da Fazenda São Francisco com a Fazenda São Benedito, deste, 

segue confrontando com a Fazenda São Benedito com azimute de 89"53' 

e distancias de 1.129,18m ate o vértice AWB-V-1578, Longitude: 

-56"27'03,232", Latitude: -12"28'51,237" e Altitude: 310,39m, situado no 

limite da Fazenda São Benedito com a Fazenda São Benedito II, deste, 

segue confrontando com Fazenda São Benedito II com azimute de 89°52' e 

distancia de 573,97m ate o vértice AWB-V-1544, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. [...]

Descrição do Imóvel Usucapiendo: 1.2. DO OBJETO DA USUCAPIAO. (tres 

por oes de areas totalizam 306,7043 hectares) A primeira porcao de area 

de 54,4008 has (cinquenta e quatro hectares, quarenta ares e oito 

centiares), denominada Fazenda Sao Benedito, e, de acordo com a 

medi<;ao da superficie, perimetrais com as coordenadas de 

georreferenciamento, conforme o mapa e memorial descritivo, que tern 

origem no Titulo Definitive em nome do primitive KU MAICHI KI MURA, com 

os seguintes limites e confrontac;6es: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

lnicia-se a descrição deste perimetro no vertice AWB-M-2457, Longitude: 

-56.27'03,809", Latitude: -12.28'34,333" e Altitude: 305,27m, situado no 

limite da faixa de dominio da Estrada Municipal, deste, segue confrontando 

com a Estrada Municipal com azimute de 130°19' e distancia de 21,47m ate 

o vertice AWB-V-1577, Longitude: -56°27'03,267", Latitude: -12.28'34,785" 

e Altitude: 305,31m, situado no limite da faixa de dominio da Estrada 

Municipal com a Fazenda Sao Benedito II, deste, segue confrontando com 

a Fazenda Sao Benedito II com o azimute de 179.52' e distancia de 

505,59m ate o vertice AWB-V-1578, Longitude: -56.27'03,232", Latitude: 

-12.28'51,237" e Altitude: 310,39m, situado no limite da Fazenda Sao 

Benedito II com a Fazenda Sao Bento, deste, segue confrontando com a 

Fazenda Sao Bento com o azimute de 269°52' e distancia de 1.129,18m 

ate o vertice AWB-V-1545, Longitude: -56.27'40,625", Latitude: 

-12.28'51,312" e Altitude: 316,95m, situado no limite da Fazenda Sao Bento 

com Fazenda Sao Francisco II, deste, segue confrontando com a Fazenda 

Sao Francisco II com azimute de 347°40' e distancia de 411,81m ate o 

vertice AWB-M-2456, Longitude: -56.27'43,534", Latitude: -12°28'38,220" e 

Altitude: 313,68m, situado no limite da Fazenda Sao Francisco II com a 

faixa de dominio da Estrada Municipal, deste, segue confrontando com a 

Estrada Municipal com azimute de 84°18' e distancia de 1.205,55m ate o 

vertice AWB-M-2457, ponto inicial da descri9ao deste perímetro. A 

segunda porcao de area de 14,5095 has (quatorze hectares, cinquenta 

ares e noventa e cinco centiares), denominada Fazenda São Benedito II, e, 

de acordo com a medição da superfície, perimetrais com as coordenadas 

de georreferenciamento, conforme o mapa e memorial descritivo que tem 

origem no Titulo Definitivo em nome do primitivo KUMAICHI KIMURA, com os 

seguintes limites e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a 

descrição deste perímetro no vértice AWB-V-1577, Longitude: 

-56°27'03,267", Latitude: -12°28'34,785" e Altitude: 305,31m, situado no 

limite da Fazenda São Benedito com a faixa de domínio da Estrada 

Municipal, deste segue confrontando a Estrada Municipal com o azimute de 

131o15' e distância de 764,87m ate o vértice AWB-V-1544, Longitude: 

-56°26'44,225", Latitude: -12°28'51,197" e Altitude: 306,95m, situado no 

limite da faixa de domínio da Estrada Municipal com a Fazenda São Bento, 

deste, segue confrontando com a Fazenda São Bento como azimute de 

269°52' e distância de 573,97m até o vértice AWB-V-1578, Longitude: 

-56°27'03,232", Latitude: 12°28'51,237" e Altitude: 3l0,39m, situado no limite 

da Fazenda São Bento com a Fazenda São Benedito, deste segue 

confrontando com a Fazenda São Benedito com azimute de 359°52' e 

distância de 505,59m ate o vértice AWB-V-1577, ponto inicial da descrição 

deste perímetro. A terceira porção de área de 287,7940 (duzentos e 

oitenta e sete hectares, setenta e nove ares e quarenta centiares), 

denominada Fazenda São Bento, e, de acordo com a medição da 

superfície, perimetrais com as coordenadas de georreferenciamento, 

conforme o mapa e memorial descritivo, que tem origem no Título Definitivo 

em nome do primitivo JOSÉ CASTILHO FONSECA, com os seguintes limites 

e confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice AWB-V-1544, Longitude: -56°26'44,225", Latitude: 

-12°28'51, 197" e Altitude: 306,95m, situado no limite da Fazenda São 

Benedito II com o limite da faixa de domínio da Estrada Municipal, deste, 

segue confrontando com a Estrada Municipal com azimute de 127"10' e 

distancia de 222,72m ate o vértice AWB-M-2458, Longitude: 

-56"26'38,348", Latitude: 12"28'55,576" e Altitude: 305,08m, situado no 

limite da faixa de domínio da Estrada Municipal com Gilberto Antonio 

Mascarello, deste, segue confrontando com Gilberto Antonio Mascarello 

com azimute de 173"29' e distancia de 1.410,74m ate o vértice 

AXC-M-1288, Longitude: -56"26'33,059", Latitude: -12"29'41,187" e 

Altitude: 301,52m, situado no limite de Gilberto Antonio Mascarello com a 

Matricula n"1.153 (CNS:13.695-2) , deste, segue confrontando com a 

Matricula n" 1.153 (CNS: 13.695-2) com os seguintes azimutes e 

distancias: 264"00' e 832,28m ate o vértice AXC-M-0662, Longitude: 

-56"27'00,471", Latitude: 12"29'44,014" e Altitude: 322,00m; 264"07' e 

844,39m ate o vértice AXC-M-0664, Longitude: -56"27'28,288", Latitude: 

-12"29'46,825" e Altitude: 330,84m, situado no limite da Matrícula n"1.153 

(CNS: 13.695-2) com a Fazenda São Francisco, deste, segue 

confrontando com a Fazenda São Francisco com azimute de 347°40' e 

distância de 1.746,18m ate o vértice AWB-V-1545, Longitude: 

-56"27'40,625", Latitude: -12"28'51,312" e Altitude: 316,95m, situado no 

limite da Fazenda São Francisco com a Fazenda São Benedito, deste, 

segue confrontando com a Fazenda São Benedito com azimute de 89"53' 

e distancias de 1.129,18m ate o vértice AWB-V-1578, Longitude: 

-56"27'03,232", Latitude: -12"28'51,237" e Altitude: 310,39m, situado no 

limite da Fazenda São Benedito com a Fazenda São Benedito II, deste, 

segue confrontando com Fazenda São Benedito II com azimute de 89°52' e 

distancia de 573,97m ate o vértice AWB-V-1544, ponto inicial da descrição 

deste perímetro.

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se pessoalmente as pessoas em cujo 

nome estiverem registrados os imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, 

caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.Citem-se 

pessoalmente os confinantes do imóveis usucapiendos para, querendo, 

responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação 

dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em 
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condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC).Citem-se, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os réus incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais 

interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No 

edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e 

seus cônjuges porventura não encontrados.Em se tratando de ação real 

imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que 

os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do CPC). Intime-se, via postal, 

para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia 

de todos os documentos acostados na inicial.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 26 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, 

Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, com carga rápida 

do presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito 

em secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22340 Nr: 201-64.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A MT, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Franciele Frasson - 

OAB:7724, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

25930, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que indique bens à penhora, no prazo de 15 dias, bem 

como no mesmo prazo, efetue, o depósito da diligência, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62250 Nr: 590-34.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Almeida Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene das Dores Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 590-34.2018.811. 0108– código 62250

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem conlusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55391 Nr: 2356-93.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2356-93.2016.811.0108 – CÓD. 55391.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 2545-03.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR BATISTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2545-03.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65448

CARTA PRECATÓRIA

VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado servindo a presente de mandado.

Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Designo o dia 29 de novembro de 2018, às 15h00min, para oitiva de 

testemunha Evaldo Ferronato, conforme deprecado.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 415-40.2018.811.0108
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI, GILBERTO HOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 (...) Defiro o pedido de penhora on-line, via sistema Bacenjud, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação, conforme requerimento formulado à 

p. 24. (...) Quanto aos demais pedidos de buscas de bens por meio da 

utilização dos sistemas Renajud e Infojud, entendo por bem indeferir, por 

ora, vez que a execução deve se desenvolver de maneira menos gravosa 

ao executado (art. 805 do CPC), assim realizar simultaneamente a 

realização de penhora on-line e as restrições administrativas, constituem 

medidas invasivas devendo ser determinadas de maneira excepcional.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 1265-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1265-94.2018.811.0108 - CÓDIGO: 63387

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS

REQUERENTE: RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES

REQUERIDO: RAFAEL BISPO DE OLIVEIRA

VISTOS.

Pois bem, conforme certificado (p. 29), a requerente informou em balcão 

que o requerido reside no mesmo endereço indicado na exordial, 

requerendo ainda, nova data para audiência de conciliação/mediação.

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 05 

de dezembro de 2018, às 17h30min.

Oficie-se o Juízo Deprecado acerca da nova data designada, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Por fim, no caso de devolução da missiva, expeça-se nova Carta 

Precatória.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65721 Nr: 2685-37.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MAGNANI TIRLONI ME, KARINA 

MAGNANI TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2685-37.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65721

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Citem-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 2145-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA AUGUSTA BEAL, GILBERTO DA SILVA 

PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 1.580, § 2º, do 

Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando satisfeitas as 

exigências da legislação em vigor na data da propositura da ação, para o 

deferimento do pedido, a procedência do pedido de rigor se impõe.Posto 

isto, HOMOLOGO o acordo manejado por VANESSA AUGUSTA BEAL 

PRETTO e GILBERTO DA SILVA PRETTO, e, em consequência decreto o 

divórcio do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Transitada esta 

em julgado expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de 

Registro Civil, onde fora celebrado o assento de casamento (p. 09), 

ressaltando que a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja: VANESSA AUGUSTA BEAL, após, arquivem-se os autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65586 Nr: 2616-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CATIELLE FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2616-05.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65586

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 
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pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65513 Nr: 2575-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDS, MMCDS, MHDSC, ECCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2575-38.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65513

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO

VISTO.

Recebo à inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Vistas ao Ministério Público.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65514 Nr: 2576-23.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, postergando a análise da guarda compartilhada da menor, bem 

como, fixo os alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo 

vigente, equivalente, hoje, a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e 

seis reais), além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, 

farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), valores estes que 

deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta 

bancária de titularidade da genitora, indicada no item “f” da exordial (p. 

08/verso). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 54993 Nr: 2146-42.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHGP, MDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2146-42.2016.811.0108 – CÓDIGO: 54993

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

 EXEQUENTE: MARIA DA SILVA GALVÃO

 EXECUTADO: FRANCISCO GENILSON PEREIRA PINTO

VISTOS.

Desentranhe-se o cheque (p. 59), e intime-se a exequente para que o 

retire na Secretaria da Vara única, vez que se trata de valor referente à 

verba alimentar, no mesmo ato apresente cálculo do valor atualizado do 

débito.

Certifique-se a Sr.ª Gestora acerca da retirada do cheque nos autos.

Vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 2585-82.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2585-82.2018.811.0108 – CÓDIGO: 65530

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES COBRADOS E DANOS MORAIS

REQUERENTE: WALDECY ALVES DE ARAUJO

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 12 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para compareça ao ato designado, bem como intime-se o 

autor.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18858 Nr: 2036-92.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LÁZARO GUIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2036-92.2006.811.0108 – CÓDIGO: 18858

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH

 EXECUTADO: BENEDITO LÁZARO GUIA DE SOUZA

VISTOS, ETC.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O exequente informou o adimplemento da execução, objeto da lide, 

requerendo assim a extinção do feito em virtude do pagamento realizado.

Assim, considerando que a parte devedora satisfez a obrigação que lhe 

foi exigida, DECRETO a extinção da ação, com amparo no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado se houver.

Após o trânsito em julgado, procedidas todas as formalidades legais, 
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arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

 P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25360 Nr: 1636-39.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1636-39.2010.811.0108 (Código 25360)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Olga Almeida

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Olga Almeida, objetivando o recebimento do valor de R$ 868,44.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (fl. 29).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18872 Nr: 2022-11.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2022-11.2006.811.0108 (Código 18872)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Francisco José de Sena

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença de 

f.32-33.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25356 Nr: 1632-02.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1632-02.2010.811.0108 (Código 25356)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Francisco José de Sena

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Promova-se a exclusão da CDA nº 911/2005 de f. 14, consoante 

requerimento formulado pelo exequente (f.34).

Sem prejuízo, promovam-se os atos de citação da parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14103 Nr: 796-39.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 796-39.2004.811.0108 (Código 14103)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Francisco José de Sena

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença de 

f.35-36.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40184 Nr: 635-48.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KERBER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 635-48.2012.811.0108 – CÓD. 40184.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24810 Nr: 1086-44.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 

DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. A MINERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1086-44.2010.811.0108 – CÓD. 24810.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53591 Nr: 1376-49.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMAR BONISSONI ME, Rosmar Bonissoni, 

Ivonete Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1376-49.2016.811.0108.

 Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48340 Nr: 755-86.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Fim Holsback Matter, PEDRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 755-86.2015.811.0108 – CÓD. 48340.

Item I – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às cooperativas de 

crédito Sicredi e Sicoob, porquanto estão inseridas no rol de instituições 

financeiras abrangidas pelo sistema BacenJud.

Item II – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60477 Nr: 2696-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO P MONTOVA NETO E CIA LTDA ME, ANTONIO 

PEDRO MONTOVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2696-03.2017.811.0108.

 A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não 

se efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência 

do ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem 

natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos 

embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por 

parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da 

tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os 

fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de 

êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco 

manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do 

prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a 

existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de 

depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do 

art. 919 ‘caput’ e § 1.º e do art. 921, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e de garantia 

do juízo, por intermédio de penhora, depósito ou caução, devidamente 

formalizados no processo executivo, com espeque no teor do art. 919 do 

Código de Processo Civil, RECEBO os embargos à execução, sem, 

contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Proceda-se à intimação da exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 
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do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56566 Nr: 391-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 391-46.2017.811.0108 – CÓD. 56566.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada. Após, 

voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

 De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24520 Nr: 795-44.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVESON LEANDRO GETTEN, DALIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA, João Wilson Getten, Márcio Carderalli, JOSE 

MIGUEL DIER, LEONILDE SANTINE GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 (...) Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa 

de que os devedores-executados descumpriram com as condições 

estabelecidas no acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da 

homologação do acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte dos 

exequentes, para o fim de: a) DETERMINAR que a demanda expropriatória 

prossiga de acordo com as disposições concernentes à execução por 

quantia certa; b) DECRETAR a rescisão da transação civil. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1926-78.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renate Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389, Claudiane Tereza Vieira Tirloni - OAB:OAB/MT 15717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA, para devolução dos autos nº 1926-78.2015.811.0108, 

Protocolo 50767, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-27.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO A KRAUSE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000320-27.2017.8.11.0108. REQUERENTE: ANGELO MINOSSO 

REQUERIDO: ROBERTO A KRAUSE - ME Vistos. Cumpra-se a 

determinação antecedente. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-78.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000045-78.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: MULLER MAQUINAS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: JOAO BATISTA MARIANO DA 

SILVA Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se e intime-se o Exequente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-53.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR A COMERLATO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOLBERTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010032-53.2016.8.11.0108. EXEQUENTE: OLDAIR A COMERLATO - ME 

EXECUTADO: NOLBERTO RODRIGUES Vistos. Intime-se o Exequente para 

manifestar-se quanto o extrato do BACENJUD, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, 06 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em Sub. Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-93.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010060-89.2014.811.0108. Autor: Valdir Vitório Guerra. Réu: Mateus 

Junior Gonzatti. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento, mormente após audiência de instrução 

realizada com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas (id. 

12330230). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil/2015 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Reclamação 

proposta por Valdir Vitório Guerra em desfavor de Mateus Junior Gonzatti. 

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de falta de interesse de agir 

arguida na contestação sob o fundamento do autor não ser o titular de um 

direito pois o acidente foi causado por sua culpa exclusiva. Entendo que 

há sim interesse de agir pois a controvérsia contida nos autos gera 

exatamente sobre a fixação da culpa no acidente sendo parte legítima a 

figurar no polo da ação tanto o autor como o réu. Portanto afasto a 

preliminar arguida. Ademais indefiro o pedido de Justiça Gratuita formulado 

pelo réu vez que nos Juizados Especiais tal pedido goza de presunção 

relativa devendo o pedido ser acompanhado de documentos 

comprobatórios da situação de miserabilidade, não bastando a mera 

declaração para a concessão da benesse, conforme dispõe o artigo 5º 

inciso LXXIV da CF que afirma que o Estado prestará assistência jurídica 

integral aos que comprovarem insuficiência de recursos o que não é o 

caso já que o autor somente declara que não tem condições de arcar com 

as custas e despesas processuais não juntando ao processo nenhum 

documento comprovando o alegado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no dia 18.1.2014 seguia com seu veículo 

automotor pela Av. das Flores sentido Jardim Juliana, em baixa velocidade, 

quando o réu com sua motocicleta, em alta velocidade, invadiu a 

preferencial e atingiu a parte frontal de seu veículo, causando danos 

materiais no veículo. O réu por sua vez alega que quem invadiu a rotatória 

foi o autor quando o réu já estava nela, conforme comprova o Boletim de 

Acidente nº 10 juntado pelo próprio autor no id. 5638803. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Das provas trazidas aos autos a de maior valoração é o 

Boletim de Acidente nº 10 juntado no id. 5638803 o qual foi lavrado por 

autoridade policial – Polícia Militar - logo após a ocorrência do acidente vez 

que em depoimento as testemunhas ouvidas não puderam afirmar com 

certeza quem teria invadido a rotatória e quem estaria fazendo a rotatória 

no momento do acidente. Já o croqui do Boletim de Acidente nº 10 deixa 

claro que o réu estava fazendo a rotatória quando o autor a invadiu dando 

causa a colisão entre os veículos. Desta maneira entendo que o pedido do 

autor deve ser julgado improcedente e o pedido contraposto feito pelo réu 

em contestação, procedente. Deixo de condenar o autor em litigância de 

má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que o autor somente 

exerceu seu direito de buscar o judiciário quando sentiu-se lesado, 

somente não logrando êxito em seu intento. De todo o exposto julgo 

improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial e por consequência 

ACOLHO o pedido contraposto, feito pelo ré em contestação determinando 

que a parte autora pague à parte ré o valor de R$ 3.192,92 (três mil cento 

e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

contestação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 05 de novembro de 2018. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-23.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 1000275-23.2017.811.0108. Autor: Rafael da Silva 

Oliveira. Réu: Banco Santander (Brasil) S/A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito 

proposta por Rafael da Silva Oliveira em desfavor do Banco Santander 

(Brasil) S/A.. Inicialmente passo a análise das preliminares arguidas pela 

parte ré. Em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

para o processamento e julgamento do processo por supostamente haver 

necessidade de perícia grafotécnica tenho que tal pedido deve ser 

afastado pois a parte ré não junta ao processo nenhum contrato ou 

documento que necessite de tal perícia. Já em relação à impugnação ao o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo réu tenho que tal preliminar deve 

ser acolhida vez que nos Juizados Especiais tal pedido goza de 

presunção relativa devendo o pedido ser acompanhado de documentos 

comprobatórios da situação de miserabilidade, não bastando a mera 

declaração para a concessão da benesse, conforme dispõe o artigo 5º 

inciso LXXIV da CF que afirma que o Estado prestará assistência jurídica 

integral aos que comprovarem insuficiência de recursos o que não é o 

caso já que o autor somente declara que não tem condições de arcar com 

as custas e despesas processuais não juntando ao processo nenhum 

documento comprovando o alegado. E, finalmente, em relação ao pedido 

de possível incompetência territorial vez que a autora não comprova seu 

endereço tenho que tal pedido também não merece ser acolhido pois a 

autora declara como sua residência a Rua das Palmeiras, nº 880, Bairro 

Cristo Rei, não havendo indícios de que tal declaração não seja 

verdadeira. Desta forma ACOLHO a preliminar de indeferimento da 

concessão da Justiça Gratuita a autora e REJEITO as preliminares de 

incompetência do Juizado Especial pois não há necessidade de perícia 

grafotécnica bem como a de possível incompetência territorial por não 

haver qualquer comprovação nesse sentido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 
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constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que nunca negociou com a parte ré. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré, por 

sua vez, deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito; até porque a 

parte ré não trouxe ao processo nenhum elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, como a 

parte ré não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, em que pese às 

alegações do autor, há negativações preexistentes, não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 385 do STJ : “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que esta possui outras negativações preexistentes. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao 

contrato discutido nestes autos, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos a MM.º Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 05 de novembro de 2018. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N.º 012/2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO, para ciência dos interessados, a classificação geral do Teste 

Seletivo para credenciamento de Assistente Social e formação de 

cadastro reserva.

* O Edital n° 012/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51052 Nr: 987-75.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRÉ STARZART MIRANDA, 

EDISON DICHETI MOSCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4271/MT

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, e, 

por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça (f.18).Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BASTOS NETO - 

OAB:OAB/MA 15353, FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB:OAB/MT 21.797, 

JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - OAB:OAB/MA nº 17487, 

LEONARDO CASTRO FORTALEZA - OAB:OAB/MA 14.294, RENATO 

COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 (...) Por derradeiro, em consonância com o teor da cota ministerial de fl. 

210/210-v DESIGNO audiência de continuação para o dia 11/12/2018 às 

17h30min, DETERMINANDO a intimação do increpado, da defesa, das 

testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento, 

EXPEÇA-SE o mandado de condução coercitiva para a testemunha Dejair 

Adão Pain, conforme requerido pelo parquet.Solicite-se a escolta do 

segregado para o comparecimento da solenidade aprazada.Por fim, ante o 

ofício de fl. 222, DETERMINO a intimação pessoal do Senhor Edegar Polano 

Mendes para comparecer na Gerência de Criminalística – POLITEC – 

SINOP, no endereço mencionado à fl. retrocitada, para o fornecimento do 

grafismo de seu próprio punho, devendo a Serventia do juízo encaminhar 

o documento original (Termo de Declarações – fl. 18), lavrando-se termo 

de compromisso nos autos ao perito criminal Flávio Henrique Pereira Rosa. 

Conforme consta no ofício n. 0705/2018/POLITEC (fl. 222), DESIGNO a 

data do agendamento para o dia 19/12/2018, devendo ser informado a 

POLITEC e a testemunha Edegar Polano Mendes. CIÊNCIA ao 

MPE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 31 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 24402 Nr: 88-92.2003.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE MARIA AGUIAR, GERALDA DA SILVA 

OLÍMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO CELSO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS REIMER DOS SANTOS (ESPÓLIO), PLAENGE S/A, LOURDES 

POMIM SILVA, ALCIDES DA SILVA, DORIVAL DUENHAS PONSINELLI, 

APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA, MARIA DA SILVA DUENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação das partes acerca do retorno dos 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 64914 Nr: 1005-86.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARIA, FABRICIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470, EDUARDO A. SEGATO - OAB:OAB/MT 13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14.717-MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerida, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) , a fim de promover a intimação da 

testemunha Fábio Junior Alves Rodrigues. O referido valor deverá ser 

recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento 

para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57965 Nr: 356-92.2016.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO 

ENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE FATIMA CANABARRO 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 

COLUCCI - OAB:21671/O

 Autos n° 356-92.2016.811.0085 (Código 57965)

Requerente: Município de Nova Guarita (MT)

Requerida: Terezinha de Fátima Canabarro Francisco

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.34), bem como a suspensão 

da cumulação da Defensoria Pública nesta comarca, por prazo 

indeterminado, tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Jaqueline 

Maiara Andrioli, a fim de que represente a requerida Terezinha de Fátima 

Canabarro Francisco durante o tramite processual.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente a R$ 8.347,20 (oito mil trezentos e quarenta e sete reais e 

vinte centavos), em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 05 de setembro de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000282-50.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte Promovente através 

do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada nos presentes autos para o dia 14/02/2018 às 16h30min. 

Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência 

de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC. 

TERRA NOVA DO NORTE, 6 de novembro de 2018. Aline Schoro Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA 

NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30224 Nr: 2225-13.2004.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEC(pspAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT

 Certifico e dou fé que o intimo o autor para manifestar e ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, que decorrido o prazo 

sem manifestação os autos retornam ao arquivo.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62764 Nr: 1354-50.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diumar Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2018, às 

13h00min.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado; e intime-se o 

INSS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 960-09.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gomes Kaduch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo César Stefani - 

OAB:21681

 Redesigno a audiência para o dia 25/01/2019, às 15h00min.

Requisite-se a testemunha policial civil. Intimem-se o MP e o advogado de 

defesa, este por meio do DJe.

Oficie-se ao juízo deprecante informando do teor desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 587-80.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaildo Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, ipulsiono 

o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte requerida para 

apresentar as alegações finais no prazo legal, em conformidade a ordem 

de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57339 Nr: 911-70.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Tinerel, Ivone de Lima Tinerel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Alfredo Alves 

Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 

7289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A MT

 Vistos, etc.

Digam as partes se têm outras provas a produzir, no prazo de 05 

(cinco)dias, especificando-as e justifcando-as, declinando o fato 

controvertido que pretendem comprovar, sob pena de indeferimento e 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30042 Nr: 1141-88.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Celso da Costa, Marlene Maia Cardoso Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Murilo de Arruda Alves, Cartório de 

Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do Livramento-MT, Cartório do 1º 

Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358

 Vistos, etc.

Razão assiste ao ilustre Promotor de Justiça em seu parecer de 

fls.158/159, o qual acolho in totum, adotando a mesma fundamentação.

Oficeie-se ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca, com cópia desta 

decisão e do parecer de fls.158/159, para que atenda à solicitação do 

Cartório do 1º Ofício de Comodoro/MT, adotando as providências de 

praxe.

Considerando que a prestação jurisdicional já se encerrou, determino 

ainda o cancelamento da proibição averbada na AV-7-1.428, ficando a 

matrícula livre para qualquer tipo de registro em relação ao imóvel.

Após, ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65816 Nr: 1376-74.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacques Profeta Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Nisvaldo França 

Coelho Junior - OAB:25057/O

 Vistos, etc.

Considerando o erro material na data de audiência designada na decisão 

de fls. 38/39, tendo em vista que na data aprazada deveria constar o mês 

de dezembro do corrente ano, ao invés do mês de novembro, retiro o 

processo da pauta de audiências do dia 06.11.2018, mesmo porque ainda 

não foi oportunizada a apresentação de defesa pelos réus e, portanto, 

ratifico a decisão de fls. 38/39 para designar audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/12/2018, às 15h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104307 Nr: 53-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O

 INTIMAÇÃO, da parte exequente para que dê andamento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de ref. 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR os acusados ANDERSON JOSÉ PADILHA DE LIMA e 

LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, dando-os como incursos nos crimes 

tipificados pelo artigo 121, §2°, incisos II e artigo 29, ambos do Código 

Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de 

Processo Penal. Preclusa a decisão da pronúncia, façam os autos 

conclusos, para fins do artigo 421 do diploma processual penal.Já quanto 

ao pedido do acusado Leandro Willy Jardim, pela restituição da motocicleta 

apreendida, verifica-se que em audiência realizada em 09/08/2018, ficou 

decidido pelo juízo da seguinte forma “DEFIRO parcialmente o pleito da 

defesa, para condicionar a restituição do bem à prévia transferência do 

veículo para o seu nome, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovando-se nos autos, sob pena de revogação desta decisão, 

no particular”. Verifica-se, portanto, que o acusado não comprovou nos 

autos o cumprimento da decisão supracitada. Assim, INDEFIRO o pleito de 

restituição do veículo, uma vez que já analisado o pedido, estando 

pendente de cumprimento de providências por parte do 

acusado.DETERMINO, ainda, o cumprimento da decisão proferida em 

audiência, no que concerne a realização de Estudo Psicossocial com a 

companheira e filhos do réu Leandro Willy Jardim.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIME-SE. Publique-se, intime-se e cumpra-se.Vera/MT, 05 de 

novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102961 Nr: 829-95.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA BELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GUSTAVO BOUVIÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:16.323/MT

 Intimar os advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem em relação ao valor de R$ 2.078,73 (dois mil e setenta e oito 

reais e setenta e três centavos) existente na conta vinculada aos autos, 

conforme documento em anexo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-61.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010130-61.2013.8.11.0102. REQUERENTE: ALEX DE OLIVEIRA 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado ao ID n° 1482038. Para tanto, considerando que a advogada da 

requerente possui poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia 

para a conta corrente indicada em petição juntada ao ID n° 1482038, de 

titularidade do causídico. Cumprido, REMETAM-SE conclusos para 

sentença de extinção. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 06 

de novembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

EDITAL N.º 011/2018-CA 
 

 
A Excelentíssima Senhora Doutora Edna Ederli Coutinho, Meritíssima Juíza de 
Direito e Diretora do Foro da Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, 
no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO que o Ilustríssimo Senhor Eduardo da Silveira Campos, 
Digníssimo Vice-Diretor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou, em 
16/10/2018, no Pedido de Abertura de Processo Seletivo para Atendimento de 
Servidor n. 32/2018 (CIA: 0726513-21.2018.811.0011) esta Comarca a proceder ao 
processo seletivo para formação de cadastro de reserva para Psicólogo e 
Fisioterapeuta, nos termos do Provimento 16/2016/CM; 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2016, torna público, 
para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar 
Pessoa Física na área de Psicologia e Fisioterapia para formação de cadastro de reserva, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para formação 
de cadastro de reserva para PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA na Comarca de 
Mirassol D’ Oeste/MT. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 12/11/2018 a 
27/11/2018, na Diretoria do Foro da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, no horário das 
13h30 às 18h, nos termos do artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 
3.1.1 As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração pública ou 
particular, com o reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 
do respectivo mandato, acompanhado dos demais documentos descritos nos subitens 4.1 e 
4.2, deste edital, na Diretoria do Foro da Comarca de Mirassol D’ Oeste, situada na Av. 
Joaquim Cunha nº 595. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
4.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Diretoria do Foro da Comarca de 
Mirassol D’ Oeste, deverá estar instruído com as seguintes peças: 
 
a) ficha cadastral - Anexo II; 
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b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e 
concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 4.2. 
 
4.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 
I- cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 
IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
constantes do Provimento 16/2016-CM – Anexo V; 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
5.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Juíza Diretora do Foro da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, sendo 
a nota composta da seguinte forma: 
5.1.1. O tempo de serviço público na área específica de credenciamento tem o valor de 1 
(um) ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
5.1.2. O tempo de experiência profissional na área específica de credenciamento tem o valor 
de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 
(três) pontos. 
5.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 5.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 5.1.2. 
5.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
5.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
5.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
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5.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
5.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
5.1.2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 5.1.3 deste Edital. 
5.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido. 
5.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
6. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
6.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo e Fisioterapeuta de que trata o 
Provimento 16/2016-CM: 
I- Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II- Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III- Não possuir antecedentes criminais. 
IV- Ser bacharel na área específica de Psicologia ou Fisioterapia, por instituição 
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 
Regional na respectiva área profissional; 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM, por um período de 2 (dois) anos, admitida uma única prorrogação 
por igual período. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, a partir da 
homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 
pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 
9.830, de 3/8/2016. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Mirassol D’ Oeste/MT, 6 de novembro de 2018. 
 
 
Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
 
 
 

Disponibilizado - 07/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10373 Caderno de Anexos - 4 de 23



 
ANEXO I 

 
 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO E DIRETOR (A) DO 
FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE/MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
(nome do interessado), _______________________(nacionalidade), portador (a) do CPF 
n.º_______________e R G n . º ___________________, residente e 
domiciliado(a)______________________________________________________________
___, vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de _____________________ 
(indicar a especialidade do serviço) na Comarca de Mirassol D’ Oeste, juntando, para tanto, 
os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 16/2016/CM. 
Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 
 

____________, ___ de _____________de _______________. 
 
 
 

_______________________________ 
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ANEXO II 
 

FICHA CADASTRAL 
 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome: 

Data de Nascimento: 
 
RG:                                                        Órgão Expedidor: 
CPF:                                                      Sexo: ( )F ( )M 
 
Título de Eleitor: 
 
Zona:                                                     Seção: 
 
Estado Civil: 
 
Profissão:                                      Registro no Conselho Regional Nº: 

 
Registro na Previdência Social: 
 
PIS/PASEP: 
 
Nome do Pai: 
 
Nome da Mãe: 
 
Endereço Residencial: 
 
e-mail: 
 
Telefone Residencial:                               Telefone Celular: 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior: 
 
Curso: 
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ANEXO III  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

______________________________, nacionalidade, portador do CPF_________ 

n.°__________________ e RG n.°_________________, declaro que tomei conhecimento do 

inteiro teor do Edital n°. 11/2018/CA, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissional na área de   ____________   para prestação de serviço na 

Comarca de Mirassol D’ Oeste, e que concordo com as regras estabelecidas e que são 

verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 
 

___________________/MT, _________ de _____________de ________. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 

NOME DO CANDIDATO( A) : 
 

 
CPF:                                                             RG: 

 
 

PAI:                                                                                CPF: 
 
 
MÃE:                                                                              CPF: 
 
 
CÔNJUGE:                                                                    CPF: 
 
 
COMARCA A SER CREDENCIADO (A): 

 
Possui cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com magistrados ou servidores que ocupam cargos de direção, 
chefia ou assessoramento no Poder Judiciário? 
 
                    (   )SIM                                               (   )NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

SETOR 
 

    

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade penal, civil e 
administrativa, em cumprimento a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, 
Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, seus enunciados administrativos, 
firmo a presente declaração. 
 

___________________/MT,_________ de ______________ de ________. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

______________________________, nacionalidade, portador do CPF_________ 

n.°__________________ e RG n.°_________________, declaro que tomei conhecimento do 

inteiro teor do Provimento n.° 16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado 

ao credenciamento de profissional para prestação de serviço na área de ____________, e que 

concordo com as regras estabelecidas no mesmo. 

 
 

___________________/MT, _________ de _____________de ________. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 
 

 
EDITAL Nº. 17/2018-DF - LISTA DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019 
 
A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. JUIZA DE DIREITO E PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, NA FORMA DA LEI. 
 
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo da 
Comarca de Aripuanã-MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, as pessoas a 
seguir elencadas. Nos termos do artigo 439, do Código de Processo Penal, seguem descritos os artigos 
436 a 446, do mesmo diploma legal, que regulamentam a função de jurado. Após, seguem os nomes dos 
cidadãos que serão sorteados para reuniões periódicas do Tribunal do Júri, designadas para o ano de 2019: 
 
Art. 436 – O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 
(dezoito) anos de notória idoneidade; 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor 
ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 01 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. ‘(NR) 
Art. 437 – Estão isentos do serviço do júri: 
I  – o Presidente da República e os Ministros de Estado; 
II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipal; 
IV – os Prefeitos Municipais; 
V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII – os militares em serviço ativo; 
IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. ‘(NR)  
Art. 438 – A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no 
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o 
serviço imposto. 
§ 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou 
em entidade conveniada para esses fins. 
§ 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
‘(NR) 
Art. 439 – O exercício efetivo na função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 
definitivo. ‘(NR) 
Art. 440 – Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função 
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. ‘(NR) 
Art. 441 – Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à 
sessão do júri. ‘(NR) 
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Art. 442 – Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou 
retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. ‘(NR) 
Art. 443 – Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e 
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. ‘(NR) 
Art. 444 – O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na data 
dos trabalhos. ‘(NR) 
Art. 445 – O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente 
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. ‘(NR) 
Art. 446 – Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, 
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. ‘(NR)  

 
 NOME ENDEREÇO 

01.  ACIR DO AMARAL AVENIDA LUIZ VICINI DE LIMA, Nº 335, MODULO I 
02.  ADAIR BALDISSERA AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, 407, CENTRO 
03.  ADELINA APARECIDA MAZUREK RUA MARIA PAZ PASSARINHO, Nº 1349, CIDADE ALTA 
04.  ADERIVALDO FRANCISCO MOTTA RUA 14, Nº 555, CIDADE ALTA 
05.  ADILES DA SILVA PAIVA RUA SANTA CATARINA (JP 05), S/N,  JARDIM PLANALTO 
06.  ADILTON TELES DE OLIVEIRA RUA DOS EDIS, S/N, MODULO I  
07.  ADRIANA BATISTA MIRANDA DA 

SILVA 
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, QD 4B, LT 05 

08.  ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA RUA JP II, S/N, JARDIM PLANALTO 
09.  AGNALDO COELHO AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº 59, CENTRO 
10.  ALBERTO DA SILVA AGUETONI AVENIDA DOIS DE DEZEMBRO, Nº 872, CENTRO 
11.  ALDEIZA NOGUEIRA DE LIMA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, JARDIM 

PLANALTO 
12.  ALDEMIRO GOMES RIBEIRO AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIN, Nº 75, CENTRO 
13.  ALEXANDRO RODRIGUES DOS 

SANTOS 
RUA MARCOS RAFAEL DOS SANTROS, Nº 167, CIDADE 
ALTA 

14.  ALEXTANIA PIRAN DA SILVA AVENIDA OSMAR DEMENEK, Nº 07, SETOR INDUSTRIAL 
15.  ALICE GOULART RUA 31 DE MARÇO, Nº 177, CIDADE ALTA 
16.  ALINE CORREA LIMA RUA 31 DE AGOSTO, Nº 164, CENTRO 
17.  ALINE SANTOS SILVA RUA D, Nº 69, VILA OPERARIA 
18.  ALISON DE VARGAS WITCEL RUA DONA ESMERALDA, Nº 20, CIDADE ALTA 
19.  ALVANIR MAGALHÃES DA COSTA RUA 30 DE AGOSTO, Nº 227, CENTRO 
20.  ALZINETE BATISTA GARCIA RUA 31 DE MARÇO, Nº 69, CIDADE ALTA 
21.  ALZIRINHA CRISTINA DA ROZA RUA 20, S/N, CENTRO 
22.  ANA CAROLINA STEINKE RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, Nº 

1162, CIDADE ALTA 
23.  ANA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA RUA PORTO ALEGRE, Nº 744, CIDADE ALTA 
24.  ANA DEISE DE SOUZA ALMEIDA 

SOARES 
RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, Nº 
1637, CIDADE ALTA 

25.  ANA DENISE WICISNESKI RUA E, QD 15, LT 02, Nº 74, VILA OPERÁRIA 
26.  ANA DO CARMO ALVES RUA 13 DE MAIO, Nº 87, CIDADE ALTA 
27.  ANA LUCIA CAIÇARA DE MENESES RUA COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, S/N, 

CIDADE ALTA 
28.  ANA LUCIA DE SOUZA RUA GOIABEIRA, Nº 228, JARDIM BOA ESPERANÇA 
29.  ANA LUISA GALVAN ANACLETO TRAVESSA CURITIBA, Nº 60, CENTRO 
30.  ANA MARIA COSTA SILVA RUA JP 02, S/N, JARDIM PLANALTO 
31.  ANA TEDESCO RUA MATO GROSSO, S/N, JARDIM PLANALTO 
32.  ANATALIA SILVA ARAUJO AVENIDA PADRE EZEQUIEL RAMIM, Nº 261, CENTRO 
33.  ANATILDE MIRANDA  AVENIDA DARDANELLOS, Nº 1090, CIDADE ALTA 
34.  ANDERSON TEIXEIRA RUA DO PEQUIZEIRO, S/N, JARDIM BOA ESPERANÇA 
35.  ANDRE GUSTAVO DA FONSECA RUA PAULO LEIVAS MACALÃO JARDIM PLANALTO 
36.  ANDRE ZELAYA R. MISSIONARIO DANIEL BERG Nº 89 
37.  ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

MEURER 
R. PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS CENTRO 

38.  ANDREIA CRISTINA DA SILVA R. “D” VILA OPERÁRIA 
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39.  ANDREIA MIRIAN DELLA ROSA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA CENTRO 
40.  ANDREIA MONTEIRO MEDINA R. MINAS GERAIS JP 11 S/N JARDIM PLANALTO II 
41.  ANDREIA PEREIRA DA SILVA R. DRº SEBASTIÃO PAULO DA SILVA Nº 717 CENTRO 
42.  ANGELA ROSA LARA RUA DOS SERINGUEIROS, SN, CENTRO 
43.  ANGELICA TEDESCO BARBOSA R. PORTO ALEGRE Nº 466 CIDADE ALTA 
44.  ANGRA RODRIGUES DA MATA R. DAS ROSAS QDA 25 LT 04 Nº 07 JARDIM PARANÁ 
45.  ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA R. “C” Nº 09 VILA OPERÁRIA 
46.  ANTONIO CARLOS SCHMITZ R. JP 01 JARDIM PLANALTO 
47.  ANTONIO CESAR DE CASTRO R. SALUSTIANO A. CORREA Nº 65 MANGUEIRAL 
48.  ANTONIO LAERCIO DUARTE DA 

SILVA 
R. 1º DE MAIO Nº 1185 CENTRO 

49.  APARECIDA DE OLIVEIRA COTRIM R. “E” QD 12 LT 18 Nº 259 VILA OPERÁRIA 
50.  APARECIDA LIMA PROCOPIO AV. DOIS DE DEZEMBRO, 378, CENTRO 
51.  APARECIDO FAUSTO R. MATO GROSSO DO SUL Nº 70 JARDIM PLANALTO 
52.  ARIANO DA COSTA SILVA SÃO FRANCISCO Nº 970, CIDADE ALTA 
53.  ARTHUR SOMBRA MANZANO RUA DNª ESMERALDA CIDADE ALTA, FUNDOS 
54.  AUGUSTINHO DO NASCIMENTO 

SILVA 
RUA 31 DE MAIO CENTRO 

55.  AURILENE ALVES MOREIRA R. “C” Nº 89 VILA OPERÁRIA 
56.  AURISLEIA ALVES MOREIRA AV. DA FAB Nº 453 MANGUEIRAL 
57.  BARTOLOMEU SOUSA CASTELIANO MODULO 01 RUA EUGENIO RUDY Nº 210 
58.  BENARDETE MARIA DE SOUZA AV. A Nº 313 VILA OPERÁRIA 
59.  BRUNA PESSOA KUROVSKI R. MISS. PAULO LEIVAS MACALÃO JARDIM PLANALTO 
60.  CAIO HENRIQUE FERREIRA R. DAS HORTÊNCIAS JARDIM PARANÁ 
61.  CARLA DAYANE DE OLIVEIRA 

MARQUES 
R. DNª ESMERALDA Nº 226 

62.  CARLIENE SOUZA DE OLIVEIRA R. 21 DE ABRIL Nº 230 CENTRO 
63.  CARMEM TERESINHA CEOLIN RUA PASTOR ALFREDO NOGUEIRA, SN, CIDADE ALTA 
64.  CASSIA LIGIA DE ANDRADE R. DOS GIRASSÓIS S/N JARDIM PARANÁ 
65.  CATIA DE SOUZA JUSTINO R. DAS MAGNOLIAS QD 19 S/N JARDIM PARANÁ 
66.  CIBELI PIRAN DE FREITAS R. SÃO FRANCISCO Nº 1101 CIDADE ALTA 
67.  CICERO FAUSTO DE OLIVEIRA R. 19 DE NOVEMBRO Nº 357 CENTRO 
68.  CILMO FERREIRA SANTOS R. 14 Nº 1409 CIDADE ALTA  
69.  CLAUDEMIRA VAZ DE MORAES EUGENIO RUDI QD 09 Nº 180 CENTRO 
70.  CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO AV. DOIS DE DEZEMBRO, CENTRO 
71.  CLAUDILENE CABRAL CUNHA R. JP Nº 777 JARDIM PLANALTO 
72.  CLAUDINEIA DE NAZARE R. JP 22 QD 48 LT 10 JARDIM PLANALTO 
73.  CLEYTIANA CATTANI PEREIRA R. DAS MAGNOLIAS Nº 173 JARDIM PLANALTO 
74.  CLEYTON DA SILVA KAYBERS R. DNª ESMERALDA QD 175 LOTE 08 CIDADE ALTA 
75.  CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA 

SANTANA 
R. 18 Nº 1445 CIDADE ALTA 

76.  CRISTIAN JOSE MIRANDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, Nº 1068 CIDADE ALTA 
77.  CRISTIANE DE CASTRO DO 

NASCIMENTO 
R. 15 Nº 98 CIDADE ALTA 

78.  CRISTIANE IFRAN BERSI R. 19 DE NOVEMBRO Nº 357 CIDADE ALTA 
79.  CRISTIANO GOMES RIBEIRO R. JP 09 QD 46 LT 12 S/N JARDIM PLANALTO 
80.  CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA R. JP 18 S/N,  JARDIM PLANALTO 
81.  CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA 

ROSA 
R. 26, S/N, CIDADE ALTA 

82.  DAIANE ALVES RAMOS R. JP 22 QD 45 LT 02 S/N JARDIM PLANALTO 
83.  DALGISA PRATES SILVEIRA R. H SETOR INDUSTRIAL 
84.  DANIEL BOTONI R 01 QD 12 LT 02 PARQUE SÃO DOMINGOS 
85.  DARLETE COSME DE AMORIM R. DARDANELLOS Nº 930 CIDADE ALTA 
86.  DARLIANE SOUZA DA CUNHA R. 18 CIDADE ALTA 
87.  DAYANE ANDREIA JUSTEN R. DAS ORQUIDEAS JARDIM PARANÁ 
88.  DAYANE CRISTINE ALVES CABRAL R. D Nº 61 VILA OPERÁRIA 
89.  DEBORA DE FATIMA MANZANO R. JP 22 S/N INDUSTRIAL 
90.  DEBORA MELATTO HENRIQUE R. LIRIO DENARDI Nº 890 CIDADE ALTA 
91.  DELCY TAMANKIEVIEZ R. VANDERLEI STEINK S/N CIDADE ALTA 
92.  DENEVAL RODRIGUES DA SILVA R. DOS EDIS 303 CENTRO 
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93.  DEUZIMAR FERREIRA REBELLO AV. FRANCISCO ROMUALDO BARROSO S/N JARDIM 
PARANÁ 

94.  DIEGO ANTONIO GASPARIN  R. 2 DE DEZEMBRO, CENTRO 
95.  DIRCE COLETI DE JESUS R. DIA DE MARÇO Nº 373 CIDADE ALTA 
96.  DIRCE MARIA GAVIOLI JORGE AV. DOIS DE DEZEMBRO, 708, CENTRO 
97.  DIVANILCE GUAREZ RUA D Nº 433 VILA OPERÁRIA 
98.  DONIZETE NEVES BARBOSA R. DAS MAGNOLIAS QD 17 S/N JARDIM PARANÁ 
99.  DONIZETI JUNKES DE SOUZA R. 19 DE NOVEMBRO Nº809 CIDADE ALTA 
100.  DORALUCE COTRIN DE OLIVEIRA AV. E Nº 259 VILA OPERÁRIA 
101.  DORENI FRANCISCA DA CRUZ FORÇA AEREA BRASILEIRA QD 01 LT 03 Nº 642 

MANGUEIRAL 
102.  EDILAINE ANDRADE DOS SANTOS 

COTRIM 
R. 19 DE NOVEMBRO 823 CENTRO 

103.  EDILAINE PIERRI NEVES R. DR. SEBASTIÃO PAULO DA SILVA Nº 253 
104.  EDILEUZA PEREIRA CORREIA R. MATO GROSSO Nº 12 JARDIM BOA ESPERANÇA 
105.  EDINA FABRICIO FERREIRA R. DOS GIRASSOIS, JARDIM PARANÁ 
106.  EDINALVA FERREIRA DOS SANTOS R. DOS JASMINS QD 19 LT 19 JARDIM PARANÁ 
107.  EDIR VOLNEI TISCHER R. SÃO FRANCISCO CIDADE ALTA 
108.  EDIVALDO ONOFRE DOS SANTOS AV. TANCREDO NEVES JARDIM PARANÁ 
109.  EDIVANIA TRAMS LUBIANA AV. JP 01 Nº 336 JARDIM PLANALTO 
110.  EDMAR OLIVEIRA RODRIGUES R. DAS ORQUIDEAS QD 10 LOTE 07 JARDIM PARANÁ 
111.  EDNA SIMÃO DE OLIVEIRA R. 21 DE ABRIL Nº 306 CENTRO 
112.  EDSON JOSÉ PINHEIRO DA SILVA R. DOS SERINGUEIROS Nº 59 CENTRO 
113.  EDSON JUNIOR PINHEIRO DE 

OLIVEIRA 
R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA Nº 158 CIDADE ALTA 

114.  EDVALDO NOGUEIRA DOS REIS  R. SÃO FRANCISCO Nº 1075 CIDADE ALTA 
115.  EDYLAINA APARECIDA DE SOUZA AV. 2 DE DEZEMBRO Nº 206 CIDADE ALTA 
116.  EGO EGER R. 13 Nº 25 CIDADE ALTA 
117.  ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA SETOR INDUSTRIAL R. G Nº 01 
118.  ELAINE SOARES DOS SANTOS R. SÃO FRANCISCO Nº 477 CIDADE ALTA 
119.  ELENIL CAMPOS BENEVIDES R. 31 DE DEZEMBRO Nº 325 CENTRO 
120.  ELIANA GOMES DE AVELAR R. LIRIO DENARDY Nº 330 CIDADE ALTA 
121.  ELIANA RODRIGUES CARNEIRO R. DAS CEREJEIRAS Nº 2 JARDIM PLANALTO 
122.  ELIANE DE CAMPOS ZAMBORSKY R. JP7 QD 40 LT 16 Nº 1232 JARDIM PLANALTO 
123.  ELIANE GRAEBIN R. DOS EDIS Nº 523 MODULO 01 
124.  ELIAS LEANDRO FERREIRA DA 

SILVA 
R. JP 05 QD 51 LT 05 Nº 57 JARDIM PLANALTO II 

125.  ELIKA OLIVEIRA DE LANA R. JP 28 S/N JARDIM PLANALTO 
126.  ELISANGELA MARTINS DUTRA AV. DOIS DE DEZEMBRO, BOUTIQUE TOQUE FINAL, 

CENTRO 
127.  ELISANGELA RUIVO DE OLIVEIRA R. 13 DE MAIO Nº1075 CIDADE ALTA 
128.  ELIZA ESSER COELHO R. 13 DE MAIO Nº 230 CIDADE ALTA 
129.  ELIZANDRA VERANILDE 

HOMMERDING  
JP4 Nº143 JARDIM PLANALTO 

130.  ELIZANGELA ALVES MARTINS RUA VANDERLEY ESTENK, Nº S/N, CIDADE ALTA 
131.  ELIZETE CRISPIM CANGUÇU AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, JARDIM PLANALTO  
132.  ELLEN JUHAS JORGE R. SÃO FRANCISCO N. 1288, CENTRO 
133.  EMANUELA MENDES DA SILVA 

CICOTTE 
RUA VANDERLEY ESTENK, Nº 168, CIDADE ALTA 

134.  EMERSON LUIZ TOMAZI RUA VANDERLEI STEINK, 223, CIDADE ALTA 
135.  ENIDELCE MERIZIO JORGE AV. LUIZ VICINI DE LIMA, N.180 CENTRO 
136.  ERENITA ZIMERMANN DE SOUZA R. 25 CIDADE ALTA 
137.  ERICA OLIVEIRA MENEZES R. ARTUR GERONIMO DA SILVA, N.198, CENTRO 
138.  ERICA SHIRLEI SANTANA DE 

OLIVEIRA 
RUA S. FRANCISCO N.879 CIDADE ALTA 

139.  ERLENIR FATIMA ZENERE RUA 04 S/N PARQUES SÃO DOMINGOS 
140.  ERMES JOSÉ DOS REIS R. PRIMEIRO DE MAIO N.1332, CIDADE ALTA 
141.  EROTILDES QUEIROZ DOS SANTOS AV. TANCREDO NEVES, PLANALTO 
142.  ESDRA DIAS R. JP1, N 94, JARDIM PLANALTO 
143.  EVALDO BRITO R. JP30,QD.13, LOTE 11, J. PLANALTO 
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144.  EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA N.303, CIDADE ALTA 
145.  EVERSON ROGERIO BORGES 

FERNANDES 
R. JASMIN S/N J. PARANÁ 

146.  EZEQUIEL LEANDRO DE SOUSA R. SÃP FRANCISCO, N.855, CENTRO 
147.  FABIANA SANTOS CRUZ R. J P, 01, J. PLANALTO 
148.  FABIANO MONTEIRO AV.E, N. 54 V. OPERARIA 
149.  FABIO SPINA MORO CAPE R. PRIMEIRO DE MAIO, CIDADE ALTA 
150.  FABRICIA NAIARA SOUZA DA SILVA R. DAS CEREJEIRAS, SETOR INDUSTRIAL 
151.  FABRICIO LAGARES BARBOSA R. DAS MAGNOLIAS, Q. 19, S/N, J. PLANALTO 
152.  FERNANDA BORGES R. OSMAR DEMENECK, N° 30, CIDADE ALTA 
153.  FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA R. MARIA PASSARINHO. N° 591, CENTRO 
154.  FERNANDO VIEIRA BARBOSA  R. PORTO ALEGRE. N° 466, CIDADE ALTA 
155.  FIAMA SPINA MORO CHODASCKI R.S. FRANCISCO, CIDADE ALTA 
156.  FLAVIA GRAZIELI OLIANI MENEZES R. LIRIO DENARDI, N°936, CIDADE ALTA 
157.  FLAVIA MARIA COSTA R. PRIMEIRO DE MAIO, N° 228, CENTRO 
158.  FLORISMALDO FERREIRO AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA ORCOF 

CONTABILIDADE 
159.  FRANCIELY JARUCHEWSKI 

SANTANA 
JP 02 QUADRA 30, LOTE 8, N°913, JARDIM PLANANTO 

160.  FRANCIS LUIZA DA SILVA DUTRA R. DOS EDIS, N° 266, MODULO 02 
161.  FRANCISCA ANDRADE SILVA R. PRIMEIRO DE MAIO, N° 1197. CIDADE ALTA 
162.  FRANCISCA ELIZONICE DOS SANTOS 

SILVA 
R. COMENDADOR MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA, N°246, 
CENTRO 

163.  FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS R. PARQUE SÃO DOMINGO, QUADRA 05, N°SN 
164.  FRANCISCO CRUZ VABRAL R. S. FRANCISCO CENTRO 
165.  GEANE BATISTA DE MENEZES R. 7 DE SETEMBRO Nº 477 CIDADE ALTA 
166.  GEDEON COELHO DA SILVA R. JP1 Nº 277 JD PLANALTO 
167.  GELSI ELIZABETE MORESCO R. ADEMAR DEMICHELLI Nº 955 CIDADE ALTA 
168.  GEMA DE LURDES GALVAN R. CURITIBA Nº 60 CENTRO 
169.  GENESIO ALVES DE ALMEIDA R. JP 9 QD 43 LT 9 Nº 210 JD PLANALTO II 
170.  GENIVANIA DOS SANTOS ARAÚJO R. DAS HORTENCIAS JD PARANÁ 
171.  GENY TEIXEIRA DA SILVA ARAÚJO R. LIRIO DENARDI Nº 119 CIDADE ALTA 
172.  GERALDINO TEODORO MOTA R. GOIABEIRA Nº 325 JD BOA ESPERANÇA 
173.  GESLANE SILVA DOS ANJOS R. 31 DE MARÇO Nº299 CIDADE ALTA 
174.  GILBERTO HONÓRIO BITENCOURT R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA Nº 172 CIDADE ALTA 
175.  GILMAR ROBERTO SILVA AV. DARDANELLOS CIDADE ALTA 
176.  GIRLENE NUNES DE SÁ R. 21 DE ABRIL Nº 306 CENTRO 
177.  GISELE SILVEIRA DE ARAÚJO R. DAS ROSAS QD 26 LT 10 JD PLANALTO 
178.  GISLAINE DE LIMA OLIVEIRA R. 01 QD 12 LT 02 PARQUE SÃO DOMINGOS 
179.  GLAUCIA BRAZ JARDINI R. 13 DE MAIO Nº 493 CENTRO 
180.  GLAUCIANE SANTIAGO ARAÚJO 

SILVA 
R. C 13 VILA OPERARIA 

181.  GLAUDENIA MARIA DE JESUS AV. PRES. TANCREDO NEVES Nº 1868 CIDADE ALTA 
182.  GLEICE KELLI DE ALMEIDA 

CARQUEUS 
R. 1 DE MAIO Nº 165 CENTRO 

183.  GLICEA DE OLIVEIRA CHRISTO R. 1 DE MAIO Nº 1332 CIDADE ALTA 
184.  GRACIELI MARIA PAULUK R. TIRADENTES QD17 LT 01 Nº 1560 SETOR INDUSTRIAL 
185.  GREICE FERREIRA MACHADO R. DOS LIRIOS JD PARANÁ 
186.  GREICE KELLEN DE SOUZA 

FORTUNATO 
R. 19 DE NOVEMBRO Nº 1409 CIDADE ALTA 

187.  GREICIELI APARECIDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO QD 51 LT 07 S/N CIDADE 
ALTA 

188.  GREICIELI BATISTA GARCIA AV. TANCREDO NEVES Nº 3458 JARDIM BOA ESPERANÇA 
189.  GUARACI DE RE DA SILVA R. DARDANELLOS QD 173 LT 12 Nº 1918 CIDADE ALTA 
190.  GUSTAVO TAKAHASHI DE PAULA R. FROÇA AEREA BRASILEIRA Nº 861 MODULO I 
191.  HEIJI DA SILVA KAWATAKE R. D Nº 450 VILA OPERÁRIA 
192.  HELDER WAGNER BARROS SARAIVA R. GOIANIA CENTRO 
193.  HELENA LEANDRO DE SOUZA R. S. FRANCISCO Nº 513 CENTRO 
194.  HENRIQUE TARCYS XAVIER 

SANTANA 
R. PAULO VASCONCELOS QD 06 LT 21 JD PLANALTO 
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195.  ILZA RODRIGUES XAVIER R. JP 06 Nº 910 JD PLANALTO 
196.  INGRIT VERONICA HOFFMANN 

LUCAS 
AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGARIA SÃO 
LUCAS, CENTRO 

197.  IONAR APARECIDA MAGALHÃES DA 
COSTA 

AV. JP 01 568 S/N JD PLANALTO 

198.  IRACEMA DE OLIVEIRA SANTOS R. MARIA PAZ PASSARINHO QD 105 LT 14 Nº 1379 CIDADE 
ALTA 

199.  IRACI DA SILVA BRAZ R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA Nº 84 CENTRO 
200.  IRAIDE SOARES DA SILVA R. DOS SERINGUEIROS LT 03 QD 016ª S/N MODULO 02 
201.  IRENI MARIA DE FATIMA FRANCO   R. 19 DE NOVEMBRO CIDADE ALTA 
202.  ISAIAS TUBAROSKI R. SEBASTIÃO P DE PAULA Nº 329 CENTRO 
203.  ISIDIO VALADARES DA SILVA R. S FRANCISCO, N.525, CIDADE ALTA 
204.  ISRAEL SOARES FREITAS R. 19 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N. 676 
205.  IVANI MARQUES DA SILVA ALVES R. DOS LIRIOS ESQUINA COM A R. JASMIN, N. S/N 
206.  IVANILDE LAURINDA DE OLIVEIRA 

FAUSTO 
R. VINTE E QUATRO, LT 13, QD.17, JD PLANALTO II 

207.  IVANILZE PEREIRA DA SILVA  R.15 DE NOVEMBRO, N.1070, CIDADE ALTA 
208.  IVONETE APARECIDA DA SILVA R. E VILA OPERÁRIA 
209.  IVONETE DIAS CORREIA R. 1 DE MAIO, N. 1198, CIDADE ALTA 
210.  IZAIAS DA COSTA SANTANA R. JP 2 , JD PLANALTO 
211.  JACKELINE DA SILVA SPANHOL  R. JASMIN, CENTRO 
212.  JAKELINE PEREIRA COSME  R. JP 14, QD 38, LT 04, S/N, JD PLANALTO 
213.  JANAINA BARROSO BERALDO DA 

CRUZ 
R. JP 1, QUADRA 4 , LOTE 7, JD PLANALTO 

214.  JANDIRA SCANDOLARA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.901, CENTRO 
215.  JANE RODELLI R.5, N. 34, VILA OPERÁRIA 
216.  JANILSON COELHO DA SILVA R. JP 1 , JD PLANALTO 
217.  JAQUELINE RITA KERKHOFF 

TACADA 
R. 15 DE NOVEMBRO, N. 12 CENTRO 

218.  JEFERSON BARROS DE FARIA R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 32, CENTRO 
219.  JEFFERSON CARVALHO BRANDÃO AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA AGROTERRA, 

CENTRO 
220.  JEFFERSON MAURICIO MARTINS AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA RURAL, CENTRO 
221.  JENIFFER THAIS LAYTER R. DR. SEBATIÃO P. DA SILVA, N.552, CENTRO 
222.  JEOVANA JARDIM BRANDAO R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 98, CENTRO 
223.  JESSICA VALERIA FERREIRO R. AV. 2 DE DEZEMBRO, N. 764, CENTRO 
224.  JOAB GONÇALVES DOS SANTOS  R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA,  
225.  JOAO PAULO ASSUMPÇÃO REATTI R. ORÉLIO ROSSETO, N.240, CIDADE ALTA 
226.  JOÃO VALDONI FRANÇA R. DR. SEBASTIÃO PAULO DA SILVA, ESQ COM AV. DOIS 

DE DEZEMBRO, CENTRO 
227.  JOAQUIM OLIVEIRA SILVA R. SÃO FRANCISCO, S/N, VILA NOVA 
228.  JOCELIA DE SOUSA SILVA R. 31 DE MARÇO N. 1444 CIDADE ALTA 
229.  JOCIANE AUXILIADORA DA SILVA AV. 2 DE DEZEMBRO N. 25 CENTRO 
230.  JOEZER ALVES R. MARIA PAZ PASSARINHO N. 1217  
231.  JOILSON SANTOS DA SILVA R. VANDERLEI STEINKE N. 821 CIDADE ALTA 
232.  JONAS FRANCISCO FORTUNATO R. DOS EDIS N. 269 MODULO I 
233.  JONAS RODRIGUES DA SILVA R. E N. 135 VILA OPERARIA 
234.  JORDÃO OSOWKI R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA S/N CENTRO 
235.  JORGIANA DO CARMO CERCHI 

SANTOS 
R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA N. 54 CIDADE ALTA 

236.  JOSÉ AUGUSTO MARTINS R. DAS MAGNOLIAS QD 15 LT 30  
237.  JOSE FERREIRA FILHO A. TANCREDO NEVES N.2010, CIDADE ALTA 
238.  JOSE LEANDRO NEVES BARBOSA R. CLAUDINO ALEIXO, N.44, CIDADE ALTA 
239.  JOSE LUIS DE ABREU CAETANO R. JASMIM Q. 17 LOTE 22, JARDIM PARANÁ 
240.  JOSE ROBERTO MIRANDA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, CENTRO 
241.  JOSE SILVA ARAUJO R. DOS GIRASSOIS, JARDIM PARANÁ 
242.  JOSE VALBER ALVES PEREIRA R. MARIA PAZ PASSARINHO, S/N. CIDADE ALTA 
243.  JOSEFA MARINHO DE CENA SANTOS R. DAS ROSAS, Q. 24, LOTE12, S/N JARDIM PARANÁ 
244.  JOVELINO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA 
MARIA PAZ PASSARINHO N. 355, CENTRO 
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245.  JUCELI RITA PANASCESKI R. DAS ROSAS N.3355, JARDIM PARANÁ 
246.  JUCILEIDE VIEIRA DE SOUZA R. DOS LIRIOS, JARDIM PARANÁ 
247.  JUCILENE PRA DA SILVA 

FERNANDES 
R. ADEMAR DEMICHELLI  

248.  JUCIMEIRE PEREIRA R. DOS LIRIOS, JARDIM PARANÁ 
249.  JULIANA BUENO HENRIQUE R. 17, N.540, CIDADE ALTA 
250.  JULIANA MEIRE DE AVILA R. C , N. 375,VILA OPERARIA 
251.  JULLE FAGNER MENDES DA SILVA A. DOIS DE DEZEMBRO, N. 135, CENTRO 
252.  JURANDIR AMBROSIO R. DAS MARGARIDAS,S/N, JARDIM PARANÁ 
253.  JUSILENE PEREIRA CORREIA R. DAS ROSAS, Q 22, LOTE 26, S/N, JARDIM PARANÁ 
254.  KARIN RODRIGUES DOS SANTOS R. F, N. 778, SETOR INDUSTRIAL 
255.  KARINA COSTA DOS ANJOS R. JP13, QUADRA 51 LOTE 9, S/N, JARDIM PLANALTO II 
256.  KARINA SGNOR SCHMITZ R. DAS HORTENCIAS, JARDIM PARANÁ 
257.  KARLA PETTERSEN DE ALMEIDA AV. DOIS DE DEZEMBRO,CENTRO 
258.  KELLY ALVES DE AMARAL R. MATO GROSSO, JARDIMN PLANALTO 
259.  KELSE ANE MARTINS R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA S/N, CIDADE ALTA 
260.  LEANE ZIMMERMANN R. SÃO FRANCISCO N.262, CENTRO 
261.  LEIA TUBAROSKI R. DAS MARGARIDAS, N.33, JARDIM PARANÁ 
262.  LENIZA RIBEIRO DA SILVA R. COMENDADOE PEDRO DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
263.  LETICIA CAROLINE DOS SANTOS 

LEAL 
R. DAS HORTENCIAS, Q 9 LOTE 19, JARDIM PARANÁ.  

264.  LILIAN NUNES JUNKES DE SOUZA R.19 DE NOVEMBRO N. 809, CIDADE ALTA 
265.  LINDALVA CRUZ CABRAL VANDERLEI STEINKE, S/N, CIDADE ALTA 
266.  LINDETE PINHEIRO DE ARRUDA 

ANDRADE 
R. LUIZ VICINI DE LIMA N. 51, CENTRO 

267.  LIRIA CRISTIANE DOMINGUES 
ALVES   

R. JP 26, N. 437, JARDIM PLANALTO 

268.  LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 
SIQUEIRA 

R. JP 4 S/N JD PLANALTO 

269.  LUCIANA VERGE MARTINS R. JP 6 JD PLANALTO N. 70 
270.  LUCIENE COSTA VIANA R. 31 DE MARÇO N. 299 CIDADE ALTA 
271.  LUCIENE MARINHEIRO PEREIRA R. ANTONIO BUZANELLO N. 955 CIDADE ALTA 
272.  LUCIENE MORAIS PAULO CORADINI R. VANDERLEI STEINKE N. 361 CIDADE ALTA 
273.  LUCIENE SOUZA DA SILVA R. MATO GROSSO N. 98 JD PLANALTO 
274.  LUCIENE XAVIR COTRIM R. D N. 331 VILA OPERARIA 
275.  LUCILEI DA SILVA SOUZA R. DOS EDIS N. 398 CENTRO 
276.  LUCILENE CABRAL CUNHA R. JP 01 N. 777 JD PLANALTO 
277.  LUCIMARA LONDERO R. LIRIO DENARDI N. 316 CIDADE ALTA 
278.  LUCINEIA ALVES DA SILVA R. PORTO ALEGRE N 164 CIDADE ALTA 
279.  LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE 

AMORIM 
R. SERGIPE N. 55 JD PLANALTO 

280.  LUIZ ANTONIO MARTINELLI R. 15 DE NOVEMBRO N 291 CENTRO 
281.  LUIZ CARLOS LEANDRO DE SOUSA R. PE. EZEQUIEL RAMIN NUMERO 64 CENTRO 
282.  LUZIA VIAL DA SILVA AV. TANCREDO NEVES QD 54 LT 4 N. 4246 CIDADE ALTA 
283.  MADALENA CAVALCANTE DE LIMA R. DAS HORTENCIAS N. 26 JD PARANÁ 
284.  MAIRA NASCIMENTO PINHEIRO R. MARIA PAZ PASSARINHO CIDADE ALTA N 973 
285.  MANOEL MIRANDA DA COSTA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA N. 494 CENTRO 
286.  MARCIA NANTES BRITO R. SALUSTIANO ALVES CORREIA N. 360 CENTRO 
287.  MARCIA NUNES BARBOSA R. E N. 417 VILA OPERÁRIA 
288.  MARCIA OLIVEIRA NOGUEIRA R. C N. 134 VILA OPERARIA 
289.  MARCIO RENE FERNANDES R. 7 DE SETEMBRO N. 190 CENTRO 
290.  MARCIONILIA EGGERT DE JESUS R. GOIABEIRA N. 236 BOA ESPERANÇA 
291.  MARCOS ROBERTO ALVES BEZERRA AV. DOIS DE DEZEMBRO, EMPRESA DROGA VIDA, 

CENTRO 
292.  MARGARIDA DUTRA SANTOS FILHA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA N. 1058 CIDADE ALTA 
293.  MARIA APARECIDA DA SILVA R. JP 27, QUADRA 18, LT 07, JD PLANALTO 
294.  MARIA APARECIDA DE MORAES R. MARIA P. PASSARINHO, N.856, CIDADE ALTA 
295.  MARIA APARECIDA DE SOUZA R. MAMOEIRO, CASA 56, LT 4, QD 12, COHAB 
296.  MARIA AUGUSTA ZANONI R. COM. MANOEL P. DE OLIVEIRA, N. 1077, CENTRO 
297.  MARIA DA SILVA PINHEIRO R. AV. LUIZ VICINI DE LIMA 
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298.  MARIA DE FATIMA MONTEIRO 
PINTO 

R. MARINHA DE GUERRA, QD 1, LT 16, N.35, 
,MANGUEIRAL 

299.  MARIA DINORÁ LEITE DE SOUZA R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA, CENTRO, N. 313 
300.  MARIA FEITOSA BATISTA R. D, N.318, VILA OPERÁRIA 
301.  MARIA GARCIA MACIEL R. 15 DE NOVEMBRO, N. 1063, CIDADE ALTA 
302.  MARIA HILDA DA CRUZ LOPES R. GOIÂNIA, N. 30, CIDADE ALTA 
303.  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA R. DR. SEBASTIÃO P. DA SILVA N. 329, CENTRO 
304.  MARIA LUCIA DA SILVA R. DAS MAGNOLIAS, QD 17, LT 2 S/N, JD PARANÁ 
305.  MARIA MADALENA BENTO R. DAS MAGNOLIAS, JD PARANÁ 
306.  MARIA OSMARINA SOMBRA 

VERÍSSIMO 
R. DOS EDIS, MODULO 1 , CENTRO 

307.  MARIA RIGO ELIAS R. EUGÊNIO RUDI, N. 262, CENTRO 
308.  MARIA ROSANETE FRANK R. JP 9, JD PLANALTO II 
309.  MARIA SILVANA XAVIER R. LARANJEIRAS, BOA ESPERANÇA 
310.  MARIA SOLANGE MELO DE SOUZA R. DIVINA FRITZEN, N. 6, MD 1 
311.  MARILDA ZANELLI R. DAS TULIPAS, JD PARANÁ 
312.  MARILSA ANTUNES DOS SANTOS 

TEIXEIRA 
R. DEPUTADO MORENO, N. 432, CENTRO 

313.  MARINALVA GOMES FARIAS R. 1° DE MAIO, N. 1422, CIDADE ALTA 
314.  MARINETE SOUZA RAMOS R. JP 7, QD 46, LT 8, JD PLANALTO 
315.  MARINETT RUFINO BATISTA AV. DARDANELOS, N. 930, CIDADE ALTA 
316.  MARINEUZA APARECIDA DE 

MORAES 
R. MARIA P. PASSARINHO, N. 872, CIDADE ALTA 

317.  MARISA GALVANI DA SILVA R. LÍRIO DNARDI, N. 879, CIDADE ALTA 
318.  MARISE RAFFLER R. LÍRIO DNARDI, N. 890, CIDADE ALTA 
319.  MARISTELA MIRANDA PAES R. PORTO ALEGRE, N. 119, CIDADE ALTA 
320.  MARIZA DONATO R. 1 DE MAIO, N. 1211, CIDADE ALTA 
321.  MARLEDE COSTA DE SOUZA R. DOS GIRASSOIS, QD 6, N.7, JD PARANÁ 
322.  MARLEIDE COTRIN DE OLIVEIRA R. D, VILA OPERÁRIA 
323.  MARLENE ALVES DE CARVALHO 

SANTOS 
R. LÍRIO DENARDI, CIDADE ALTA, N.935 

324.  MARLENE PEREIRA DOS SANTOS R. 31 DE MARÇO, CENTRO 
325.  MARLENE RIBAS DE PAULA R. JP 24, JD PLANALTO 
326.  MARLI JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA R. 31 DE MARÇO, N. 480, CIDADE ALTA 
327.  MARY GLAYCIANE GULARTE DOS 

SANTOS 
R. PADRE EZEQUIEL RAMIM, CENTRO,  

328.  MARY LUCIA DE OLIVEIRA  R. MARIA PAZ PASSARINHO, N.1068, CENTRO 
329.  MAURÍCIO INACIO NUNES  R. MINAS GERAIS, N 06, JD PLANALTO 
330.  MAYANE DE ASSUNCAO MENDES 

CARDOSO 
R. VILA OPERÁRIA, AVENIDA A, N.149 

331.  MAYDA DENIPOTI DOGAN R. DONA ESMERALDA SOARES DE OLIVEIRA, N. 20, 
CIDADE ALTA 

332.  MINALDA MANASSES FERNANDES  RUA 13, N. 1029, CIDADE ALTA 
333.  NAIR SILVA TEIXEIRA JD PLANALTO, R. JP 03, N 307 
334.  NATALIA DORNELES NASCIMENTO R. 15 DE NOVEMBRO, M. 325, CIDADE ALTA 
335.  NEIDE MARTINS R. 19 DE NOVEMBRO, N.117, CENTRO  
336.  NEIDE STAUT DE CARVALHO SILVA R. 19 DE NOVEMBRO, M. 1147, CIDADE ALTA 
337.  NEIVA MARIA ALVES DE ABREU R. VILA OPERÁRIA, AVENIDA E, N.54 
338.  NELI MARIA CARDOZO DA SILVA R. SÃO FRANCISCO, N. 497, CENTRO 
339.  NESSI NILVA LONGONI R. ANTONIO BUSANELLO, N.344, CIDADE ALTA 
340.  NEUDIELIA BENTES FERREIRA R. MARIA PAZ PASSARINHO, N. 659, CENTRO 
341.  NEURI FERNANDES DE SOUZA R. PRIMEIRO DE MAIO, CIDADE ALTA 
342.  NEURO SALVADOR DA SILVA 

JUNIOR 
R. 31 DE DEZEMBRO, N. 394 

343.  NILMARA SOMBRA OLIVEIRA R. LUIZ VINICI DE LIMA, N.538, CENTRO 
344.  NILZE MARIA MALAGUTI R. PE EZEQUIEL RAMIN, N. 64, CENTRO 
345.  NIVEA MARIA SOMBRA MANZANO R. DOS EDIS, N. 330, MODULO 01 
346.  NIVIA COSTA VASCONCELOS 

CAMARA 
R. JP, QD 12, LT 13, JDPLANALTO 

347.  NORMA ALVES DA SILVA R. ELDER LUIZ  ZEBETTI, VILA OPERÁRIA, N. 42 
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348.  NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA R. ADEMAR DEMECHELLI, CIDAE ALTA, N. 697 
349.  ODAIR ALVES CHAVES R. DAS ORQUÍDEAS, JD PARANÁ 
350.  ODENIL GOMES DA SILVA R. E, VILA OPERÁRIA, N.500 
351.  OZEIAS DE PAULA DOS REIS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA 
352.  OZENI RODRIGUES NOGUEIRA R. DAS HORTENCIAS, QD 10, LT 15, JD PARANÁ 
353.  OZIAS CERQUEIRA DO NASCIMENTO R. 14, N. 155, VILA OPERÁRIA 
354.  PATRICIA CESARIO SABINO R. 31 DE MARÇO, N.55, CENTRO 
355.  PATRICIA GUARNIER LARGURA 

BEZERRA 
R. SÃO FRANCISCO, N. 53, CENTRO 

356.  PATRICIA MIRANDA DE ARRUDA R. MARIA PAZ PASSARINHO, N. 469, CENTRO 
357.  PATRICIA PAULINA DA SILVA R. 18, CIDADE ALTA 
358.  PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA   R. SALUSTIANO ALVES CORREIA, MD 01 
359.  PONCILIO VIEIRA FERREIRA JP R. 11, JD PLANALTO II, QD 54, LT 13,  
360.  QUEILA DE OLIVEIRA DA SILVA R. MARIA PAZ PASSARINHO, N. 1038, CENTRO 
361.  QUEILA PAIM DE OLIVEIRA R. COM P. DE OLIVEIRA, N. 1730, CIDADE ALTA 
362.  RAIMUNDA SOMBRA FEITOSA R. 15 DE NOVEMBRO, N. 926, CIDADE ALTA  
363.  RAQUIELA MAZUREK R. DARDANELLOS, N. 679, CENTRO 
364.  REGIANE STRELOW ROYER R.AVENIDA SÃO JOSÉ, JD PLANALTO, MARELLO, QD 54, 

LT 02 
365.  REGINA LUCIA HUBNER R. PADRE EZEQUIEL RAMIN, N 699, CENTRO 
366.  REGINALDO MARCELINO BRAGA R. DAS MARGARIDAS, R. JD PARANÁ, 
367.  REJANE DA SILVA DOS ANJOS 31 DE MARÇO, CIDADE ALTA 
368.  REJANE LINA DE OLIVEIRA R. CINCO EUGENIO RUDDY, CENTRO 
369.  ROBERTA RAVANELLO SILVEIRA SÃO FRANCISCO, QD 69, LT 01, N. 787, CIDAE ALTA 
370.  ROBSON FREITAS R. 15 DE OUTUBRO, N. 508, CENTRO 
371.  RODRIGO ALEXANDRE ZANONI R. MARIA PAZ PASSARINHO,  CIADADE ALTA 
372.  RODRIGO DORNELES DO 

NASCIMENTO 
COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.1075, CIDADE ALTA 

373.  ROGERIA ROSARIA PARRA MERINO 
DE MACEDO  

R. 15 DE NOVEMBRO, N. 325, APT 02, CIDADE ALTA 

374.  ROSA IVANE MORETTO BOSHOLN 
PINHEIRO 

AV. PADRE EZEQUIEL RAMIN, CENTRO  

375.  ROSA MARTINS PADILHA R. CENTRO ATRAVESSA GOIANIA, N. 106 
376.  ROSALINA SOUZA RAMOS R. 31 DE DEZEMBRO, N.247, CENTRO 
377.  ROSANA DO ROSARIO DE CAMPOS 

DE OLIVEIRA 
R. DAS CEREJEIRAS, N. 01,JD PLANALTO 

378.  ROSANA MARIA MANOEL  R. FRANCISCA SOMBRA FEITOSA, CIDADE ALTA 
379.  ROSANE SALETE CASAGRANDE 

TEDESCO 
AV. DOIS DE DEZEMBRO, N. 1027, CENTRO 

380.  ROSELI DE OLEIRA DE MATOS  R. 21 DE ABRIEL, CENTRO 
381.  ROSEMARI GALVAN R. 13 DE MAIO, N 419, CENTRO 
382.  ROSIMARI ZANELA  AV. E, QD, 07, LT 12, SETOR INDUSTRIAL 
383.  ROSIMEIRE ANDRADE DE JESUS  R. DAS HORTENCIAS, JD PARANÁ. 
384.  ROSIMEIRE DE OLIVEIRA R. JP 11, JARDIM PLANALTO II 
385.  ROSIMERI MIRTA FISCHER R. VANDERLEI STENKEY, N. 609, CIDADE ALTA 
386.  ROZIANE DE FATIMA PAULUK 31 DE MARÇO, QD 48, LT 09, CIDADE ALTA 
387.  SANDERSON FIRMINO DOS SANTOS  R. 13, CIDADE ALTA 
388.  SANDRA APARECIDA DE AVILA R. SÃO FRANCISCO, N.1250, CIDADE ALTA 
389.  SANDRA DOS REIS MANDINGA R. MISSIONARIO P. LEIVAS MACALAO, JD PLANALTO 
390.  SANDRA FREIRE  R. JP 7, QD  46, LT  04, N. 866, JARDIM PLANALTO 
391.  SANDRA MARA DA SILVA R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA 
392.  SANDRA NEIDE DE ALMEIDA KUMM R. JOÃO PAULO II – JP1, N. 619, JD PLANALTO 
393.  SANDRELI MARIA MAZUREK R. 31 DE DEZEMBRO, N.416, CENTRO 
394.  SANTINA GALDINO R. AV DARDANELOS, N. 1059, CIDADE ALTA 
395.  SARA DA SILVA PONTES DOS 

SANTOS  
R. DAS ORQUÍDEAS, QD 10, LT 08, JD PARANÁ  

396.  SARAH DE SOUZA FORTUNATO R. DOS EDIS, CIDADE ALTA N.268 
397.  SAULA CRISTINA PIRES DA SILVA R. MARCOSA RAFAEL DOS SANTOS, CIDADE BAIXA, N. 

167 
398.  SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA R. TANCREDO NEVES, N.1454, CIDAE ALTA 
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399.  SILBENE FERREIRA DE ARRUDA  R. 15 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N.215 
400.  SILVALANE MARQUES MARTINS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, N.120 
401.  SILVALINA MORAIS RAMOS R. DEPUTADO MORENO,CENTRO 
402.  SILVANEIA KADATZ BORBA R. COM P. DE OLIVEIRA, N.791, CIDADE ALTA 
403.  SILVANIR FERREIRA SOUZA  R. MARIA PAZ PASSARINHO, CIDADE ALTA, N. 1201 
404.  SILVIA PEREIRA DE MATOS R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, 
405.  SIMONE MARIA DOS SANTOS R. 25, QD. 121, LT 14, CIDADE ALTA 
406.  SIMONE RIBAS DE PAULA R. LIMOEIROS, N. 252, JD BOA ESPERANÇA 
407.  SIRLEI GONÇALVES GALDINO  R. ANTONIO BUSANELO, CIDADE ALTA, N. 1530 
408.  SIRLEI VICENTE DE JESUS R. CLAUDINO ALEIXO, CIDADE ALTA, N.180 
409.  SIRLEIA LEANDRO DE SOUZA  R. AV TANCREDO NEVES, N. 1446, CIDADE ALTA 
410.  SOLANGE ANTUNES KARPINSKI R. AV 02 DE DEZEMBRO, N.745, CENTRO 
411.  SOLANGE FERNANDES DOS SANTOS R. DOS GIRASSOIS, JD PARANÁ 
412.  SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS  R. 25, CIDADE ALTA 
413.  SONER DE JESUS BRANDAO R. C, VILA OPERÁRIA, N.323 
414.  SONIA ADELIA ZANONI R. AV DA FAB, CIDADE ALTA, N. 184 
415.  SONIA DE JESUS SANTANA 

WILHELM 
R. PORTO ALEGRE, CIDADE ALTA, N. 161 

416.  SONIA FUNAIAMA NETO R. 21, CIDADE ALTA, N. 354 
417.  SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA R. LIRIO DENARDI, CIDADE ALTA, N. 889 
418.  SONIA RODRIGUES DA COSTA R. JP 09, JD PLANALTO 
419.  SONILDA SOARES DA SILVA  R. 2 DE DEZEMBRO, CIDAE BAIXA 
420.  SUELENN MAIHARA DE MIRANDA 

SOUZA  
R. C , VILA OPERÁRIA 

421.  SUZANA DE MORAES R. 10, N. 87, CENTRO 
422.  SUZANA ZMUDA RUA JP 24, JD PLANALTO 
423.  TAIANE OLIVEIRA DE SOUSA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
424.  TANIA DE FATIMA DIAS  R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, N.996, CENTRO 
425.  TATIANE VALIENTE ALVES R. 19 DE NOVEMBRO, CIDADE ALTA, N. 1379 
426.  TELMIRA MASCARENHAS BARBOSA R JP 09, QD 45, LT 12, JD PLANALTO 
427.  TERESINHA APARECIDA DIAS DA 

SILVA 
R. 1° DE MAIO, CIDADE ALTA, N. 1285 

428.  THIAGO REGIS LIMA R. AV 02 DE DEZEMBRO, CIDADE BAIXA 
429.  TIAGO DA CRUZ R. TANCREDO NEVES , RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA II, 

N.3476 
430.  TIAGO DA CRUZ MARQUES  PARQUE S. DOMINGOS, R. AV PAPA JOÃO PAULO II 
431.  VALDEMIR COTRIN DE OLIVEIRA  R. 19 DE NOVEMBRO, N. 823, CENTRO 
432.  VALDERLINO ALVES DE SOUZA R. AV PAPA J. PAULO II, N. 188, JD PLANALTO 
433.  VALDIR DIAS R. DAS HOSTENCIAS, QD 16, LT 08, JD PARANÁ 
434.  VALDIR KLAT R. COM MENOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
435.  VALDIRENE PLEFK R. DAS LARANJEIRAS, N. 22, JD PLANALTO I 
436.  VALERIA REGINA DANIEL R. DAS MAGNOLIAS, LT 07, QD 19, JD PARANÁ 
437.  VANESA DIAS AMARAL R. DOS IPES, N. 15, SETOR INDUSTRIAL 
438.  VANESSA SANTOS SILVA R. JP 22, N. 0, JD PLANALTO 
439.  VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO R. FRANCISCA FEITOZA 404, CIDADE ALTA 
440.  VERONICA BISPO DA SILVA  R. DAS MAGNOLIAS, JD PARANÁ 
441.  VILMA MARQUES GRAEFF R. TRAVEESA CAMPO GRANDE, N. 90, CENTRO 
442.  WANDERLEIA BRUNO R. S. FRANCISCO, N. 1271, CIDADE ALTA 
443.  WANDERLEY SANTANA R. MARIA P. PASSARINHO, N.1855, CIDADE ALTA 
444.  WANSDERSON LISBOA PANTA R. COM MANOEL P. DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA 
445.  WASCO MIGUEL RODRIGUES DE 

SOUZA 
R. S. FRANCISCO, N 271, CENTRO 

446.  WEDERSON PEREIRA DA SILVA  R. JP 5, QD 40, LT 02, JD PLANALTO II 
447.  SIRLEI VICENTE DE JESUS R. DR. CLAUDINO ALEIXO, Nº 180, CIDADE ALTA 
448.  WELLINGTON DIEGO FERREIRA AS 

SILVA 
R. DOS JASMIN, JD PARANÁ 

449.  ZENIL MARIA VIEIRA LOPES  R. DAS PRIMAVERAS, QD 3, LT 17, JD ARANÁ 
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A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo à Juíza Presidente do 
Tribunal do Júri, até o dia 08 de dezembro de 2018, data de sua publicação definitiva. 
 
Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta cidade de Aripuanã/MT, sendo que em 
seguida foi determinado pela MMª. Juíza a publicação do Edital em meios de comunicação local. Eu, 
Carlos Alexandre Tiemann, Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei. 
 
Dada e passada em Aripuanã - MT, 05 de novembro de 2018. 
 
 
 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 
 
 

EDITAL DE RESULTADO PROCESSO SELETIVO 
 
A Doutora Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Nobres Estado de Mato Grosso em Substituição Leal, no uso de suas atribuições 
legais;   

 
1. Torna Publico o resultado do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado e Cadastro de Reserva e Nível Médio e Nível Superior, conforme tabela 
a seguir: 
 

NÍVEL MÉDIO  
 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO NOTA 
27 GUSTAVO GONÇALVES 

SANDRO RODRIGUES 
01° CLASSIFICADO 66,67 

16 LUCAS SANTOS 
ALBUQUERQUE 

02° CLASSIFICADO 53,85 

21 JANDERSON DA SILVA 
OLIVEIRA 

03° CLASSIFICADO 53,85 

06 BRENO SOARES DE MONTE 
FERNANDES 

04° CLASSIFICADO 51,28 

 
NIVEL SUPERIOR 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO NOTA 
02 CRISLAYNE NUNES DOS 

SANTOS 
01° CLASSIFICADO 95,00 

16 KELLY DOS ANJOS SILVA 02° CLASSIFICADO 60,00 
 

2 – Quanto aos demais inscritos, deixaram de constar do presente edital em razão de 
não ter atingido pontuação mínima 50% (cinquenta por cento), estando todos 
desclassificados.   
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, (Carmelindo Rei da Silva) Gestor Geral que digitei. 
 
Nobres - MT, 06 de novembro de 2018. 

 
      
SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADOD E MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 
 

EDITAL N.º 012/2018-DF 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz Diretor do Foro  da 
Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, a classificação geral do Teste Seletivo para 
credenciamento de Assistente Social e formação de cadastro reserva. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

1. GILMARA CRISTINA RAPOSO DOS SANTOS 
DA COSTA 

9,75 pts 

2. ELAINE LEMES DA SILVA 8,0 pts 
3. LUZIMAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

AMORIN 
7,4 pts 

4. MARCIA FERNANDES DOS SANTOS 5,75 pts 
5. THAIS DA SILVA RIBEIRO  5,10 pts 
6.  CRISTIANE RENATA PEREGO 4,75 pts 
7. ARLETE RECH DE BARROS 2,5 pts 
8. RAQUEL FERNANDES HAETINGER 2,0 pts 
9. SOLANGE APARECIDA GOMES LEMES 1,25 pts 

10. CATALINA DE BARROS 0,75 pts 
11. JACIANA DE ARAUJO PEREIRA NÃO PONTUOU 

 
Observação: 
 
1. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Para critério de desempate foi priorizada a ordem de acordo com a Portaria nº 
379/2015/PRES, de 8.7.2015. 
 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
2.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos foi realizado por meio de 
análise de currículo, efetuado pela Comissão nomeada por meio da Portaria 
28/2018-DF, na Diretoria do Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte, sendo a 
nota composta da seguinte forma: 
 
2.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
 
2.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de 
ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
 
2.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 2.1.1, 
poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 2.1.2. 
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2.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título 
de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de 
ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na 
área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que 
não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de 
ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de 
ponto. 
 
2.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 
(cinco) pontos previstos. 
 
3) O candidato que pretender interpor recurso em relação à Classificação Final deverá 
apresentá-lo nos dias 5 e 6.11.2018, diretamente no Protocolo Geral do Fórum da 
Comarca de Terra Nova do Norte, com fundamentação de forma clara, objetiva e 
consistente; 
 
4) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, 
a data da interposição no endereço eletrônico acima indicado ou do Protocolo Geral do 
Fórum; 
 
5) Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de resultado final definitivo; 
 
6) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei.  
 
Em Terra Nova do Norte (MT), 24 de outubro de 2018. 

 
 

J e a n  P a u l o  L e ã o  R u f i n o  
 Juiz Diretor do Foro 
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